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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Jaoston puheenjohtaja vuonna 2013
Vesihuoltojaoston puheenjohtaja Matti Ojalan
siirryttyä työtehtäviin ulkomaille, toimii jaoston
puheenjohtajana vuonna 2013 Jere Nieminen
(jere.nieminen@lining.fi).

Työvaliokunta kävi jälleen eduskun-
nassa
Työvaliokunnasta valitulla ryhmällä oli jälleen
6.2.2013 mahdollisuus vierailla eduskunnas-
sa Kokoomuksen ympäristövaliokuntatyö-
ryhmän luona. Keskustelun aiheina olivat
mm. vesihuoltoverkostojen aktiivisempi sa-
neeraus ja niin taloudellisten kuin teknistenkin
resurssien kohdistaminen vesihuollon toimin-
tavarmuuteen. Keskusteluun nousi jälleen
myös kohtuullisen tuottovaatimuksen määrit-
täminen omistajille. Eduskunnasta keskuste-
lutilaisuuteen osallistuivat Timo Heinonen,
Anne-Mari Virolainen, Aino Salo sekä avusta-
ja Tiina Seppälä.

Hallituksen ehdotus vesihuoltolain-
säädännön muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt
lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esityk-
seksi vesihuoltolainsäädännön muuttamises-
ta. Ehdotus hallituksen esitykseksi on saata-
villa maa- ja metsätalousministeriön verk-
kosivuilta osoitteessa:
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunn
olla.html. Lausunnot tulee toimittaa sähkö-
postitse osoitteella: kirjaamo@mmm.fi vii-
meistään 12.3.2013. Myös Suomen Vesiyh-
distys ry:lle on toimitettu lausuntopyyntö ja
lausuntoa valmistelee Vesihuoltojaosto.

Vuoden 2013 tapahtumia
Kevään excursio järjestetään tänä vuonna
näillä näkymin Tampereen suunnalle kesä-
kuun alussa. Tarkempi aika ja paikka selviä-
vät lähiaikoina. Vuosikokous / syyseminaari

järjestetään keskiviikkona 6.11.12013. Aiheet
liittyvät sopimuksiin vesihuoltolaitosten yhdis-
tymistilanteissa. Tarkempaa tietoa tapahtu-
mista tulee lähiaikoina!

Vesihuoltoverkkojen suunnittelutehtä-
vien määrittely- ja hankintaohje 2012
Vesihuoltoverkkojen suunnittelutehtävien
määrittely- ja hankintaohje 2012 on julkaistu
ja kaikkien käytettävissä Suomen Vesiyhdis-
tys ry:n sivuilla vesihuoltojaoston lokerossa
osoitteessa:
http://www.vesiyhdistys.fi/vesihuoltojaosto.ht
ml
Ottakaa ohjeet käyttöönne! Ohjeita voi kom-
mentoida ja niistä voi antaa palautetta tai
parannusehdotuksia jaoston sihteerille: han-
na.yli-tolppa@mantsala.fi.

Vesihuoltojaoston jäsentilanne
Vesihuoltojaoston sähköpostijakelulistalla on
127 jäsentä. Pysyäksenne listalla muistakaa
maksaa yhdistyksen jäsenmaksu ja yhteystie-
tojen muuttuessa muistakaa ilmoittaa uusi
sähköpostiosoite myös vesihuoltojaoston
sihteerille.

EU-kansalaisaloite ”Vesi on perusoi-
keus”
Euroopan julkisen alan ammattiliittojen yhtei-
nen EU-kansalaisaloite ”Vesi on perusoikeus”
on lähtenyt vuodenvaihteen jälkeen huimaan
vauhtiin ja jo miljoona allekirjoitusta on ka-
sassa.
Suomessa allekirjoituksia on noin 4 300, mikä
ei vielä riitä aloitteen läpimenoon. Komissio
edellyttää, että vähintään seitsemässä EU-
maassa on kerätty komission asettama maa-
kohtainen määrä. Suomessa tulee kerätä
vähintään 9 750 allekirjoitusta marraskuun
2013 alkuun mennessä.
Vetoomuksen voi käydä allekirjoittamassa
osoitteessa www.vesionperusoikeus.fi.


