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Uutiskirje

Vesihuollon
rakennemuutoksesta
Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta
tehdyn strategisen selvitys- ja
tutkimushankkeen loppuraportti 56/2018
julkistettiin syyskuussa 2018 nimellä
”Tulevaisuuden kestävä vesihuolto –
ennakointi, ohjaus ja järjestäminen”.
Selvityksen painopisteiksi valitut teemat
eivät yllätä vaan samat teemat löytyvät
muistakin vesihuoltoalaa käsitelleistä
papereista: Vesihuollon suuntaviivat 2020 luvulle (2017), ROTI 2017 ja
Turvallisuuskomitean lausunto (2017).
Selvitys on hyvä avaus keskustelulle ja jättää
oven auki jatkoselvityksille, toteaa
kirjoituksessaan Jyrki Kaija, VVY:n
hallituksen puheenjohtaja.
Lue lisää

Venlan tunnuslukuraportti
2017
Suomi on niiden harvojen Euroopan maiden
joukossa, jossa vesihuoltoalalla ei ole
tahoa, joka valvoisi vesihuoltolaitosten
palvelutasoa ja palveluista perittävän hinnan
tasoa. Laitosten itse ylläpitämä
vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä
perustettiin vastaamaan viranomaisten
tiedon tarpeisiin. Järjestelmä on ollut
käytössä vuodesta 2006 lähtien. Vuoden
2017 tietoja esittelevässä
tunnuslukuraportissa on uutuutena liitte:
Vesihuollon tila -raportti.
Lue lisää
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Esittelyssä VVY:n
koulutustyöryhmä
Jos sinulla on ideoita tai toiveita koulutuksiin
liittyen, niin ole yhteydessä
koulutustyöryhmäläisiin tai kerro niistä
nettisivultamme löytyvällä idealomakkeella.
Katso koulutustyöryhmän puheenjohtaja
Tero Kilpeläisen (Oulun Vesi) videoterveiset
22.11.2018 pidetyn koulutustyöryhmän
kokouksen jälkeen.
Lue lisää

Tutustu kevään
koulutustarjontaan
Tutustu kevään 2019 koulutusesitteeseen ja
ilmoittaudu koulutuskalenterimme kautta.

Lue lisää

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.

Lue lisää
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Vesikolmio 50 vuotta
puhdasta vettä
Vesikolmio Oy ja Kalajokilaakso-lehti tekivät
yhteistyössä ”Vesikolmio 50 vuotta puhdasta
vettä” liitteen. Tämä julkaistiin 28.11 lehden
suurjakelussa noin 100.000 lukijalle.
Julkaisun avulla yhtiö haluaa jakaa tietoa
alueen asukkaille siitä miten
Kalajokilaakson vesihuolto toimii.
Kalajoen Keskuspuhdistamo. Kuva: Jari
Jyrkkä.
Lue lisää

Vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen uusia työkaluja
KYBER-VESI -hankkeesta
VTT:n vetämän kaksivuotisen hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta
kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt vesihuoltolaitosten saatavilla.
Lue lisää

Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat
alhaalla
Suomen ympäristökeskus kehottaa seuraamaan ja arvioimaan veden säästämistarvetta,
koska kuivuusjakso jatkuu yhä eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen
talvea..
Lue lisää

Vedenjakelu- ja viemäriverkoston energiatehokkuuden
mallintaminen
Tutustu Kurikan vesihuolto Oy:n Vedenjakelujärjestelmän mallinnukseen. Työ auttoi
tunnistamaan järjestelmässä piilevät ongelmakohdat ja tarjosi hyviä ratkaisuvaihtoehtoja.
Lue lisää

Lue netistä Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien esitykset
Kiitämme Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien esiintyjiä asiantuntevista esityksistä ja
osallistujia aktiivisesta ajatusten vaihdosta. Päivien esitykset on nyt saatavilla
kotisivuiltamme.
Lue lisää
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Kirjatarjouksessa Tapio Katkon teokset
Joulun kirjatarjouksena saat dosentti Tapio S. Katkon kirjoittamat teokset yhteishintaan 99 €.
Oiva tilaisuus hankkia teokset laitoksen käyttöön tai vaikkapa uusille johtokuntien jäsenille.
Laitoksen kannattaa levittää tärkeää tietoa vesihuollosta yleisölle esimerkiksi hankkimalla
teokset oman paikkakunnan kirjastoon.
Lue lisää

Kinkkutemppu kierrättää taas joulun paistinrasvat
polttoaineeksi
Nyt vesihuoltolaitoksilla on oiva tilaisuus viestiä alueensa toimittajille ja asukkaille
kokkausrasvojen viemäreille ja pumppaamoille aiheuttamista ongelmista. Tempauksella
havainnollistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että
ympäristöä. Kinkkutempun keräyspisteitä on 230. Keräyspisteiden lista on osoitteessa
www.kinkkutemppu.fi. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019.
Lue lisää

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

Tästä linkistä näet muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.
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