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Vesihuoltojaos ja työvaliokunta
Suomen Vesiyhdistys on perustanut Vesihuoltojaoston. Jaoston toiminta-ajatuksena on edistää
ja kehittää vesihuoltopalveluiden organisointia,
hallintoa ja taloutta sekä vesihuoltoverkostoja.
Tavoitteiden toteuttamiseksi toiminnan arvoja
ovat: asiantuntemus, avoimuus ja yhteistyö.
Ensimmäisenä toimintakautena Vesihuoltojaosto
verkostoituu. Etsii yhteistyökumppaneita erilaisten
tilaisuuksien toteuttamiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi
Vesihuoltojaoston kokouksessa tammikuussa
2009 valittiin jaokselle työvaliokunta johon kuuluvat: Matti Ojala (pj), Jere Nieminen (varapj.), Hanna Yli-Tolppa (siht.), Mika Cederberg, Ari Kaunisto, Mikko Korhonen, Ilkka Leino, Tiina Oksanen,
Tero Pyrhönen, Seppo Rautiainen, Kirsi Rontu,
Teemu Vehmaskoski. Jäsenet edustavat eri toimijoita ja tärkeänä pidetään alan henkilöiden verkottumista yhteisen asian puolesta. Työvaliokunta
toimii seuraavaan syysseminaariin 2009 saakka.

Tiedottaminen
Vesihuoltojaosto ilmoittaa ajankohtaisista asioista
sekä tapahtumista sähköpostilla jäsentiedotteessaan sekä Suomen Vesiyhdistys ry:n www-sivuilla
http://www.vesiyhdistys.fi/.

Sähköinen hankintamenettely
Sähköisten hankintamenettelyjen yleistyminen on
puhuttanut työvaliokunnassa. Niiden todettiin soveltuvan huonosti vesihuoltoalalle, jossa yksittäiset hankinnat ovat usein teknisesti ainutlaatuisia
sekä edellyttävät laajempaa ajatustenvaihtoa tilaajan ja toimittajan välillä. Sähköisten hankintamenettelyjen katsottiin täten alallamme tarpeettomasti monimutkaistavan hankintaprosessia sekä
vaikeuttavan hankintojen kontrollointia.

Tapahtumia
18.2.2009 klo 17:00 Vesiyhdistyksen Vuosikokous Tieteiden talossa, kts. Vesiyhdistyksen kotisivut.
24.3.2009 klo 12:00 Maailman Vesipäivän
Seminaari Säätytalolla, kts. Vesiyhdistyksen
kotisivut.
15.5.2009 Vesihuoltojaoston tutustumismatka Turun Seudun Vesi Oy:n raakavesijohtotyömaalle Huittisiin. Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 25 Vesiyhdistyksen jäsentä. Tarkempi ohjelma toimitetaan myöhemmin.
3.-7.9.2009 Vesiyhdistyksen opintomatka
Kroatiaan ja Sloveniaan, tiedustelut Vesiyhdistyksen sihteeri jari.koskiaho@ymparisto.fi.

4.11.2009 klo 16:00 Syysseminaari teemalla
”Kokemuksia vesihuollon eri organisaatiomallien toteutumisesta”. Seminaari pidetään FCG Planeko Oy:n tiloissa. Tarkempi ohjelma toimitetaan myöhemmin.

Työvaliokunnassa esillä olleita teemoja
Vesiyhdistykseltä on tiedusteltu vesihuoltolaitosten teollisuuslaitoksille määräämistä liittymismaksuista. Jaoston kantana oli, että jaoston tehtävänä ei ole käsitellä vesihuoltolaitosten ja asiakkaan välisiä asioita, joihin ottaa
kantaa muut tahot kuten esim. VVY.
Vesihoitosuunnitelmasta antaa VVY lausuntonsa jäsenlaitostensa puolesta sekä kunnilla,
laitoksilla ym. organisaatioilla on mahdollisuus
antaa lausuntonsa 28.2.2009 mennessä ja
yksityisillä ihmisillä 30.4.2009 mennessä. Todettiin, ettei aiheuta toimenpiteitä jaostossa.
Vesihuoltolain uudistamisesta MMM on
asettanut työryhmän selvittämään vesihuoltolain ja siihen liittyvien lainsäädännön tarkistamistarpeet ja sen toimikausi on 1.10.2008 31.10.2009. Todettiin kuitenkin, että elinkaartiajattelua tulisi tähdentää myös vesihuoltolainsäädännössä. Asiaan palataan myöhemmin. Osallistukaa keskusteluun s-postilla
jere.nieminen@lining.fi ja tehkää ehdotelmia
pohdinnan perusteeksi
Vesilain uudistamisesta OM on pyytänyt
kommentit lakiehdotuksesta 18.2.2009 mennessä ja laissa on useita vesihuoltolaitosten
kannalta keskeisiä asioita. Jaostossa Jere
Nieminen on valmistellut asiaa ja asiasta keskusteltiin uudistuksen tiimoilta mm. seuraavaa:
- laitoksille ympäristölupa ja putkille maankäyttö- ja rakennuslain mukainen sijoituspaikkalupa; sijoitusluvan tulisi olla ”itsestään selvyys” ja sijoituksesta maksettaisiin
suosituskorvaukset
- vedenottamoalueilla tulisi ehdottomasti olla suoja-alue
- olemassa olevaan vedenottolupaan pitää
antaa mahdollisuus puuttua, mutta luvanhaltijaa tulee ennen sitä kuula.
Sähköisiä hankintamenetelmiä on eräissä
laitoksissa suunniteltu. Pohdittiin, että asian
tiimoilta on hyvä lähestyä Kuntaliittoa, joka
toimii hankinta-asioissa kuntien ja kunnallisten
laitosten apuna ja neuvonantajana

Muuta
Toivomme, että jäsenet ovat aloitteellisia ja tekevät ehdotuksia aiheista työvaliokunnalle ja levittävät ilosanomaa Vesihuoltojaostosta työtovereilleen ja muille ystävilleen.
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