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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ 

 
Vesihuoltojaoston jäsentilanne 
Vesihuoltojaoston s-postilistalla on 120  jä-
sentä, jotka ovat suorittaneet Suomen Ve-
siyhdistys ry:n jäsenmaksun. Mukaan toivote-
taan tervetulleeksi kaikki uudet aktiiviset jä-
senet! 

 

Ote Vesihuoltojaoston mainoksesta. 
 
 
Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita 
Vesihuoltojaoston työvaliokunta kokoontui 
Mäntsälän Veden uusissa tiloissa 16.1.2012. 
Tavoitteena on tarjota Vesiyhdistyksen ja 
etenkin Vesihuoltojaoston jäsenille ajatuksia 
herättäviä tilaisuuksia ajankohtaisten asioiden 
tiimoilta. Kuluvan vuoden näkökulmaksi vali-
koitui vesihuoltolaitosten yhdistämisiin liittyvät 
tekniset asiat. Tähän on kiinnitetty kohtuulli-
sen vähän huomioita. Asiaa pyritään käsitte-
lemään monipuolisesti sekä kevään excursi-
olla että syysseminaarissa. 
 
Suunnitelma-asiakirjojen yhtenäsitämis-
projekti etenee suunnitellusti. Hankkeen aloi-
tuskokous pidettiin 14.12.2011. Projektiin on 
muodostettu sekä työ- että ohjausryhmä. 
 
Muita työvaliokunnassa käsiteltäviä teemoja 
ovat vesihuoltolaitosten varautumiseen liitty-
vät asiat, hankintalaki sekä verkostojen sa-
neeraukset. Varautumiseen liittyen käsitel-
lään mm. yhteistyötä sähkölaitosten kanssa – 
tällä hetkellä käytäntöjä on monia ja yhteis-
työntaso ja -toimivuus vaihtelevat. Hankinta-
lain osalta on ilmeistä, että erityisalojen han-
kintalaki on vielä puutteellisesti käytössä vesi-
laitoksilla. Sanerauksiin liittyen suunnittelu-
asiakirjojen päivitys on ajankohtainen. 

 
Suunnitelma-asiakirjojen yhtenäistä-
minen -projekti 
Tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
käyttöön tarkoitettujen suunnitelma-asia-
kirjojen yhdenmukaistaminen –projekti jatkuu. 
Projektin toteutukseen ovat sekä VVY että 
MVTT myöntäneet rahoitusta. Työstä vastaa-
vana konsulttina toimii  Infratec Oy / Matti 
Heino. Matti Heinon lisäksi hankkeen  työ-
ryhmään kuuluvat Kimmo Hoven, Jari Laiho-
nen, Matti Ojala ja Hanna Yli-Tolppa. Tavoit-
teena on eri tasoista muodostuva dokumentti, 
jossa työn tilaaja voi mm. määritellä tarvitse-
mansa suunnitelmien laajuuden. Työn tulok-
sia esitellään syysseminaarissa. 

 
 
Tulevia tapahtumia 
Kevään excursio pidetään perjantaina 

11.5.2012, aiheena Vesihuoltolaitosten yhdis-
täminen teknisten asioiden näkökulmasta. 
Excursiolla esitellään case-tapaus. Tarkempi 
ohjelma valmistuu huhtikuun aikana.  
 

Syysseminaari ja vuosikokous pidetään 

7.11.2012. Seminaarin ohjelma tukee kevään 
excursiota. Osanottajille tarjotaan tietoa mm. 
vesihuoltolaitoksilla käytössä olevista tekni-
sistä järjestelmistä.  
 
Tervetuloa Vesihuoltojaoston järjestämiin 
tilaisuuksiin! 
 

Hyvää alkanutta  
vuotta 2012! 
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