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Uutiskirje

Maksuja koskevat ohjeet ja
suositukset
Vuonna 2017 ilmestyneessä pdfjulkaisussa on yleisiä suosituksia
vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden
perusteista. "Tämä julkaisu on erityisen
ajankohtainen ja kannattaa lukea uudestaan
aina, kun laitoksella päivitetään hinnastoa.
Julkaisu on apuna myös silloin, kun
laitoksella pohditaan, onko hinnoittelun
perusteet toteutettu oikein", kertoo lakiasiain
päällikkö Anneli Tiainen,
Vesilaitosyhdistyksestä.
Lue lisää

Vesihuoltomaksut Venlaan
Muistutamme jäsenlaitoksiamme, että
kuluvan vuoden vesihuoltomaksut on
syötettävä tilanteen 1.2.2019 mukaisena
Venlaan maaliskuun aikana. (Tukkulaitokset
eivät syötä vesihuoltomaksutietoja.)
Lue lisää
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Puhdistamomullan
käyttäminen on tärkeä osa
kiertotaloutta
Vesilaitosyhdistys on julkaissut esitteen,
jossa kerrotaan puhdistamomullan
hyödyistä sekä siihen liittyvistä riskeistä.
Lue lisää

VVY:n vuosikokous on 11.4.2019
Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse
valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.
Lue lisää

Uusi valvontatutkimusohjelmamalli vesilaitoksille
Valvira on julkaissut uuden valvontatutkimusohjelmamallin talousvettä toimittaville laitoksille.
Lue lisää

ROTI 2019 -raportti
Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 -raportin erityisteema on kaupungistuminen.
Lue lisää
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EU:n strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin
lääkeaineisiin linjaa lääkekuormitusta vähentäviä
toimenpiteitä
Prioriteettiainedirektiivin edellyttää, että Euroopan komissio ehdottaa strategista
lähestymistapaa lääkkeistä aiheutuvaa veden pilaantumista varten. Tämä strateginen
lähestymistapa julkaistiin 11.3.2019. Strategiassa todetaan, että on riittävästi todisteita siitä,
että olisi ryhdyttävä toimiin ympäristössä olevien lääkeaineiden aiheuttaman riskin
lieventämiseksi.
Lue lisää

Työturvallisuuskortti

Vesihuolto 2019

16.4.2019 Helsingissä
Työturvallisuuskorttikoulutus
vesihuoltolaitoksille.

15.-16.5.2019
Vesihuoltopäivät
järjestetään
Yhdyskuntatekniikka 2019 näyttelyn yhteydessä
Jyväskylän Paviljongissa.

Lue lisää

Vh-laitosten
asentajien ja
työnjohdon
koulutuspäivät
14.-15.5.2019 Jyväskylä
Lue lisää

Lue lisää

Vesityökorttikoulutus JätevedenHallinto- ja
puhdistamoiden
talousseminaariin
9.4.2019 Tampere
käyttöpäällikköpäivät 10.-11.4.2019 Helsinki
Lue lisää

3.-4.4.2019 Seinäjoki
Ilmoittaudu koulutus@vvy.fi
Lue lisää
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Lue lisää

Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja
Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2019 Kemira-palkinnon saajaksi. Huom!
ehdotukset pyydetään toimittamaan perusteluineen viimeistään 31.3.2019.
Lue lisää

Vaarallinen jäte
kampanjamateriaalit
jäsenilaitoksille
Monipuoliset kampanjamateriaalit myös
Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten
käytössä. Koko aineisto on käytettävissä
15.4. alkaen.
Lue lisää

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

Muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia näet tästä linkistä.
Seuraa VVY:tä myös sosiaalisessa mediassa.
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