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Uutiskirje

Vuosi 2018 vesihuoltoalalla
Vesilaitosyhdistyksen kiteyttämä katsaus
päättyvän vuoden tapahtumiin
vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat
jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin
omissa vuosiraporteissaan.
Lue lisää

Puhdistamolietteiden
peltokäytön riskit pieniä,
mutta jatkotutkimuksia
tarvitaan
Haitallisten metallien, orgaanisten haittaaineiden ja suolistobakteerien siirtyminen
juomaveteen tai ravintoon
puhdistamolietepohjaisista
lannoitevalmisteista arvioitiin vähäiseksi
tuoreessa selvityksessä. Lisää tutkimusta
tarvitaan mikromuoveista ja
antibioottiresistenssistä.
Lue lisää
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Vesiosuuskunnan
mallisäännöt
Mallisääntöjen tarkoituksena auttaa
sääntöjen laatimisessa, kun osuuskuntaa
perustetaan. Lisäksi mallisääntöjä tarvitaan,
kun olemassa oleva vesiosuuskunta
päivittää tai muuttaa
sääntöjään. Mallisäännöistä on apua, kun
mietitään, mitkä asiat tulee tai on tarpeen
sisällyttää vesiosuuskunnan sääntöihin, ja
muotoiltaessa sääntömääräyksiä.
Lue lisää

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku kevät 2019
Kehittämisrahaston kevään haku on auki helmikuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki
ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi.
Lue lisää

VVY avasi LinkedIn- yrityssivun
Nyt kaikki LinkedIn-käyttäjät voivat seurata helposti VVY:n kuulumisia alan ammattiaiheista.
Pysyt kärryillä alan uutisista ja siitä, mikä nousee keskusteluun sosiaalisessa mediassa,
kun seuraat VVY:n twitteriä, facebook-sivua tai LinkedIn-yrityssivua. Löydät twitterimme
käyttäjänimellä @suomenvesi ja facebook-sivumme nimellä @jokapaivaonvesipaiva.
Lue lisää
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VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous
pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin
Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja
paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.
Lue lisää

Vesihuoltolaitoksille suunnatut
Työturvallisuuskorttikoulutukset alkavat huhtikuussa
Vesilaitosyhdistyksen koulutustarjontaan tulee vesihuoltolaitoksille suunnattu
Työturvallisuuskorttikoulutus. Koulutuksissa käytetään Työturvallisuuskeskuksen
materiaalin lisäksi vesihuoltoalalle suunnattua materiaalia.
Lue lisää

Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2019
Ilmoittaudu VVY:n vesityökorttikoulutukseen ennen hiihtolomia. Vesilaitosyhdistys järjestää
kaikille avoimia vesityökorttikoulutuksia maaliskuussa Helsingissä ja Oulussa, huhtikuussa
Tampereella.
Lue lisää

Jätevesipäivä
26.3.2019 Tampere
Lue lisää

Vesilaitoshoitajien
koulutuspäivät

Hallinto- ja
talousseminaariin

20. - 21.3.2019 Oulu

10.-11.4.2019 Helsinki
Lue lisää

Lue lisää
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Säteilylainsäädännön uudistus edellyttää
pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun
tehostamista
Uusi säteilylainsäädäntö astui voimaan joulukuussa 2018. Se perustuu Euroopan
Neuvoston säteilysuojelun perusnormidirektiiviin 2013/59/Euratom. Uusi säteilylaki ei
vaikuta mitenkään talousveden radioaktiivisuuden laatuvaatimuksiin eikä sen laadun
valvontaan. Muutokset liittyvät vesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamiseen.
Lue lisää

Selvitys lämpökemiallisen käsittelyn vaikutuksesta
jätevesilietteen lannoitusarvoon julkaistu
”Jätevesien fosfori kiertoon lannoitteeksi (PRecover)” -hankkeessa selvitettiin
lämpökemiallisten käsittelyjen, torrefioinnin ja märkähiillon (HTC), vaikutusta lietefosforin
välittömään käyttökelpoisuuteen kasvatuskokeilla.
Lue lisää

Maailman vesipäivä, World Water Day 2019
Yhdistyneiden kansakuntien julistaman vuosipäivän teema "Leaving no one behind" on
päivitetty teemapäivän virallisille englanninkielisille sivuille.
Lue lisää

FiSTT jatkaa putkistokuvaajakoulutusta
Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry FiSTT on perustanut Kuntotutkimusjaoksen,
jonka tehtävänä on jatkaa Suomen putkistosaneerausyhdistyksen aloittamaa
putkistokuvaajien koulutusta.
Lue lisää

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