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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Vesihuoltojaoston jäsentilanne

Vesihuoltojaoston sähköpostijakelulistalla on
nyt 96 jäsentä. Vesihuoltojaostosta tiedotetaan
myös Suomen Vesiyhdistyksen www-sivuilla:
http://www.vesiyhdistys.fi

Siellä on myös auki lokerot eri jaostoille, joilla
käsitellään mm. Vesihuoltojaoksen ajankohtai-
sia asioita.

Päivityksiä

Vesihuoltojaoksen työvaliokunta on 25.1.2010
pitämässään kokouksessa päivittänyt toiminta-
strategiansa sekä vuoden 2010 toimintasuunni-
telman. Ne löytyvät SVY:n www-sivuilta vesi-
huoltojaoston lokerosta.

Tapahtumia

 Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pi-
detään Tieteiden talolla Helsingissä (Kirk-
kokatu 6) ke 17.2.2010 klo 17:00.

 Maailman vesipäivää juhlistetaan Säätyta-
lolla 22.3.2010 alkaen klo 12:00. Vesihuol-
tojaos on toiminut aktiivisesti johtokunnan
apuna vesipäivän ohjelman laatimisessa ja
se alkaa olla viimeistelyä vaille valmis.
Maailman Vesipäivän teema on tänä vuon-
na ” Communicating water quality challen-
ges and opportunities”. Tilaisuudessa tuo
valtiovallan tervehdyksen maa- ja metsäta-
lousministeri Sirkka-Liisa Anttila. SVY tie-
dottaa lähiaikoina Maailman Vesipäivän oh-
jelmasta.

 Toukokuussa toteutetaan vesihuoltojaoston
ja vesiyhdistyksen jäsenille tarkoitettu oma-
kustanteinen excursio saneeraustyömaalle
pääkaupunki seudulla. Asiasta tiedotetaan
myöhemmin.

 SVY:n kesäretkelle Nizzan seudulle järjes-
tetään 9.- 12.9.2010. Matkalle on vielä va-
paita paikkoja. Matkalle pyritään järjestä-

mään vesihuoltokohde. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen: jari.koskiaho@ymparisto.fi.

 Toimintasuunnitelman mukaisesti järjeste-
tään Vesihuoltojaoston vuosikokous sekä
syysseminaari Helsingissä AEL:n tiloissa
marraskuussa. Syysseminaarin teema on
”Vesihuoltoverkostojen nykytila”.  Ohjelma
ja tarkka ajankohta toimitetaan myöhem-
min.

Työvaliokunnassa esillä olleita teemoja

 Vesihuoltojaos valmisteli lausuntoluonnok-
sen vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän vä-
liraportista. SVY:n johtokunta on hyväksy-
nyt luonnoksen lausunnokseen ja lähettänyt
sen edelleen maa- ja metsätalousministeri-
öön.

 Edelleen todettiin vesilain uudistamisen
edenneen eduskuntakäsittelyyn, joten jaos-
tossa ei ole toistaiseksi aihetta keskustella
asiasta.

 Vesihuoltojaos päätti ryhtyä toimenpiteisiin
suunnitelma-asiakirjojen yhdenmukaistami-
seksi. Tavoitteena on, että tilaaja - suunnit-
telija – urakoitsija – toimittaja ketju puhuisi
samoilla termeillä niin ettei väärinymmär-
ryksiä pääse tapahtumaan minkään tahon
kohdalla.

 Todettiin, että vesihuoltojaostolla on edus-
tus ”Tavoitteena turvallinen juomavesi” –
seminaarissa. Seminaarissa käsitellään ra-
kennustuotteiden tuotehyväksyntää eli CE-
merkkiä.

Toivomme edelleen, että vesihuoltojaoston
jäsenet ovat myös aloitteellisia ja tekevät
ehdotuksia aiheista työvaliokunnalle.

http://www.vesiyhdistys.fi/
mailto:jari.koskiaho@ymparisto.fi

