Suomen Vesiyhdistys ry:n Hajavesihuoltojaoston ammatillinen
tutustumismatka Ruotsiin 3.-6.9.2019
Tavoitteena on perehtyä haja-asutuksen vesihuollon ajankohtaisiin teemoihin Ruotsissa sekä vaihtaa
osaamista ja näkemyksiä hajavesihuollon hyvistä käytännöistä ja mahdollisista haasteista sekä
kehityssuunnista maiden välillä, kuten myös tutustua tarkemmin Ruotsissa käytettyihin teknologisiin
ratkaisuihin. Ohjelmassa on olennaisimpien ruotsalaisten haja-asutuksen vesihuoltotoimijoiden
tapaamiset sekä jäteveden että talousveden osalta. Aikaa on myös vapaamuotoiselle illanvietolle ja
verkostoitumiselle. Pienet muutokset matkan aikatauluun Ruotsin puolella voivat olla mahdollisia.
Tutustumismatkalle mahtuu mukaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkempi ohjelma
lähetetään ilmoittautuneille, jotka voivat myös esittää toiveita vierailukohteiden organisaatioille
esille nostettavista aiheista.

ILMOITTAUTUMINEN
Matkalle voivat ilmoittautua Vesiyhdistyksen jäsenet. Sitovat ilmoittautumiset Hajavesihuoltojaostolta
31.3. mennessä Sanna Vienoselle: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi. Tämän jälkeen muut
Vesiyhdistyksen jäsenet voivat ilmoittautua mukaan 15.4. mennessä, jos paikkoja on vapaana.
Ilmoittautumisviestin aiheeksi ”Ruotsin ekskursio”. On huomioitava, että ilmoittautuminen on sitova ja
ilmoittautumisajan jälkeen tehdyt peruutukset joudutaan veloittamaan ellei osallistuja löydä
Vesiyhdistyksestä sijaista matkalle!
MATKA HINTA
Matka maksaa osallistujille maksimissaan 150 euroa. Hinta voi vielä alentua. Matkan mahdollistavat
Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä yhteistyökumppanit.
MATKAAN SISÄLTYY
Hintaan sisältyy vierailuohjelma, majoitus kahden hengen B-luokan hyteissä Silja Linen laivalla (ilman
aamiaista ja illallista), kuljetukset Ruotsissa sekä majoitus Tukholmassa kahden hengen huoneessa
(aamiaisella). Mikäli haluat jonkun muun majoitusratkaisun, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen
yhteydessä. Tällöin maksat siitä koituvat kulut itse. Jos haluat oman hytin tai hotellihuoneen, maksat
erotuksen 2 hengen hytistä / hotellihuoneesta, jotka on budjetoitu jaettavaksi kahdelle yöpyjälle.
LISÄTIETOJA
Hajavesihuoltojaoston puheenjohtaja
Sanna Vienonen
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh 0295 251 738

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Tiistai 3.9.2019
19:30 Osallistujat saapuvat omatoimisesti Turun satamaan, Linnankatu 91 (Tallink Silja Baltic Princess)
20:15 Laiva lähtee satamasta, omakustanteista illanviettoa

Keskiviikko 4.9.2019
6:10

Laiva saapuu Värtahamnen-satamaan, lähtö tilausbussilla kohti Upsalaa

8:00

Aamukahvit ja seminaari Sveriges lantbruksuniversitetissa (SLU) Upsalassa. Aiheena jätevedet ja
kaivovesi
●
●
●
●
●

Sveriges lantbruksuniversitetin esitys (SLU)
VA Guidenin esitys
Sveriges geologiska undersökningen esitys (SGU)
Livsmedelsverketin esitys
Suomen kommentteja ja keskustelua

12:30 Lounas Upsalassa (omakustanteinen) ja lähtö tilausbussilla kohti Tukholmaa
15:00 Thoresta Herrgårdissa FANNin edustaja kertoo jäteveden maaperäkäsittelystä ja tutustutaan
kenttäkohteeseen
18:00 Majoittuminen Tukholman keskustassa
19:00 Illallinen Tukholmassa (omakustanteinen)

Torstai 5.9.2019
07:45 Aamiainen ja lähtö hotellilta tilausbussilla Södertäljeen
09:00 Hölössä, Södertäljessä tutustutaan märkäkompostointiin kiinteistöiltä kerättyjen
käymäläjätevesien käsittelymenetelmänä (tuotos ohjataan pellolle)
11:00 Paluu Tukholmaan ja lounas (omakustanteinen)
14:00 Vierailu Avantissa (Ruotsin kaivonporausyhdistys). Samaan tapaamiseen osallistuu myös NIBE
(energiapumppuvalmistaja)
16:00 Vapaata aikaa kaupungilla
18:45 Saapuminen Värtahamnen satamaan, Hamnpirsvägen 10 (Tallink Silja Galaxy)
19:30 Laiva lähtee satamasta, omakustanteista illanviettoa

Perjantai 6.9.2019
07:00 Laiva saapuu Turun satamaan

