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Uutiskirje

Juomavesidirektiivin
uudistaminen etenee
Euroopan parlamentti antoi
täysistuntoäänestyksessä 23.10.2018
tukensa juomavesidirektiivin uudistamiselle.
Lue lisää

Laatumerkki
kierrätyslannoitevalmisteille
Lara laaturavinnehankkeen lähtökohtana on
pyrkimys tehostaa ravinteiden kierrätystä
parantamalla kierrätysmateriaaleista
tuotettujen lannoitevalmisteiden laatua ja
tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta.
Lue lisää
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Call for Abstracts - Kutsu
luennoimaan Nordiwa2019
Joka toinen vuosi järjestettävän
konferenssin pääteemat ovat jäteveden
käsittely, viemäriverkostot sekä
ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Pohjoismaissa. Konferenssiin pyydetään
esitysehdotuksia 10.1.2019 mennessä.
Huom! Muistathan myös, että etsimme
esityksiä Vesihuolto2019-päiville,
jotka järjestetään Yhdyskuntatekniikka
2019 -näyttelyn yhteydessä 15.-16.5.2019
Jyväskylässä.
Lue lisää

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan
rahoituspäätökset
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 24.10.2018. Yleisen haun
hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 18 kpl.
Lue
lisää

Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä
Suomalaiset talousvedet sisältävät alustavan selvityksen mukaan vain vähän mikromuovia.
Vedenkäsittelyprosessit poistavat tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi
valmistetaan, kertoo Suomen ympäristökeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen,
Vesilaitosyhdistyksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä vesihuoltolaitosten selvitys.
Lue
lisää
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Ruotsissa apteekeissa tietoa diklofenaakin
ympäristövaikutuksista
Ruotsissa apteekit alkoivat lokakuussa kertoa asiakkailleen kipulääke diklofenaakin
ympäristövaikutuksista.
Lue
lisää

Tutustu VVY:n antamiin lausuntoihin
Vesilaitosyhdistyksen viranomaisille ja yhteisöille antamat lausunnot ovat
kotisivuilla kohdassa ”Ajankohtaista” kohta ”Lausunnot”.
Katso lausunnot

Vähennä vaarallista jätettä valinnoillasi
Vaarallisen jätteen vähentäminen on koko Euroopassa tapetilla 17–25. marraskuuta.
Vesilaitosyhdistys on mukana KIVOn koordinoiman vaarallisen jätteen kampanjan
ohjausryhmässä.
Lue
lisää

Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 06/2018 on julkaistu
Yhteisrakentamisverkoston uutiskirjeessä 6/2018 kerrotaan verkkotoimialoille laadituista
käsitemalleista sekä verkkotietopiste.fi -palvelussa käyttöönotetuista uusista
toiminnallisuuksista. Lisäksi Viestintävirasto haluaa kuulla toivomuksia palvelujensa
kehittämiseen.
Lue lisää

World Water Day 2019: Leaving no one behind
Maailman vesipäivää vietetään vuosittain 22.maaliskuuta . Tutustu ennakkotietoihin

tulevan vuoden teemasta.
Lue lisää
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Tule VVY:n toimistolle
koulutukseen
Vesityökorttikoulutus /
Talousvesihygieeninen osaamistestaus,
Helsinki 27.11.2018.
Viisi vuotta voimassa oleva vesityökortti tulee
olla kaikilla, joiden työtehtävillä voi olla
vaikutusta talousveden laatuun.
Lue lisää

Vesihuoltolaitosten
lainsäädäntöpäivä
Vesilaitosyhdistyksen toimistolla 29.11.
luodaan katsaus tuoreimpiin lainsäädännön
muutoksiin, ohjeistuksiin ja suosituksiin.
Lue lisää

Tästä linkistä näet muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.

Avoimet työpaikat
Katso VVY:n jäsenten ja yhteistoimintajäsenten ilmoittamia avoimia työpaikkoja.
Avoimet työpaikat
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