Kutsu
Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestää koulutussarjan Lounais-Suomen alueella toimivien hajajätevesien neuvontaprojektien sekä osuuskuntien
etujärjestöjen kanssa.
Koulutus on suunnattu osuuskunnille ja muille
vesihuoltoa yhdessä hoitaville tai sitä suunnitteleville tahoille.
Koulutusten kautta perehdytään osuuskunnan
perustamiseen, vesihuollon suunnitteluun ja
rakentamiseen sekä osuuskunnan ylläpitoon ja
talouden hoitoon.

Vesihuolto-osuuskuntakoulutuksia
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, keväällä 2011

Koulutustilaisuudet
Koulutus 1: Vesihuollon toteuttaminen yhdessä
Milloin yhteinen vesihuolto on järkevää? Miten yhteinen vesihuolto toteutetaan?
Eri ratkaisuvaihtoehdot, vesihuolto-osuuskuntien etujärjestöt, osuuskunnan perustaminen,
kustannukset ja maksut, avustukset, osuuskunnan elinkaari ym.



Torstai 24.3. klo 16.00 - 19.30
Salon seudun ammattiopisto, auditorio, Venemestarinkatu 35, Salo
Tiistai 29.3. klo 16.00 - 19.30
Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, Eura

Koulutus 2: Yhteisen vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen
Hankintojen kilpailutus, suunnittelun vaiheet, pätevän suunnittelijan löytäminen, tekniset
ratkaisuvaihtoehdot, mitoitus, sopimukset ja sopimustekniikka, rakentaminen ja rakennuttaminen, toiminta-alueen määrittäminen ym.



Torstai 7.4. klo 16.00 - 19.30
Liedon kunnantalo, valtuustosali, Kirkkotie 13, Lieto
Torstai 14.4. klo 16.00 - 19.30
Ulvilan kaupungintalo, valtuustosali, Loukkurantie 1, Ulvila

Koulutus 3: Osuuskunnan ylläpito, huolto ja talouden hoito
Osuuskunnan velvollisuudet, lainsäädännön vaatimukset, riskikartoitus ja -arviointi, laatujärjestelmän laadinta, verkoston ylläpito, liittyjien ohjeistus, taloudenhallinto ym.



Tiistai 24.5. klo 16.00 - 19.30
Laitilan kaupungintalo, valtuustosali, Keskuskatu 30, Laitila
Torstai 26.5. klo 16.00 - 19.30
Kankaanpään kaupungintalo, valtuustosali, Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää

Haja-asutusalueen vesihuollon toteuttaminen keskitetysti, yhdessä toimien on taloudellisesti
ja ympäristön kannalta järkevää. Lounais-Suomen alueelle on perustettu runsaasti osuuskuntia viimeisen puolivuosisadan aikana.
Alueella on toiminnassa yli 200 vesihuoltoyhtymää tai -osuuskuntaa ja lisää on tulossa kovalla vauhdilla. Osuuskuntien määrän huimaan kasvuun on viime vuosien aikana nostanut
haja-asutuksen jätevesien puhdistusvaatimukset.
Yhteisen vesihuollon järjestäminen ei ole yksinkertaista vaan se vaatii paljon työtä ja selvittelyä. Tulee muistaa, että osuuskunnan työ ja vastuu eivät pääty verkoston toteutukseen vaan
ne jatkuvat edelleen.
Koulutuskokonaisuus on jaettu kolmeen osaan. Jokaisesta osiosta järjestetään tilaisuus sekä
Varsinais-Suomen että Satakunnan puolella. Koulutuksista voi valita itselleen parhaiten sopivat osiot tai halukkaat voivat osallistua myös kaikkiin kolmeen tilaisuuteen.
Luennoimassa on viranomaisia, hajajätevesihankkeiden neuvojia, osuuskuntien etujärjestöjen edustajia, toteutuneiden osuuskuntahankkeiden puuhahenkilöitä sekä muita asiaan
vihkiytyneitä.
Koulutuksiin tulee ilmoittautua etukäteen vähintään viikkoa ennen koulutusta.



Varsinais-Suomessa pidettävien koulutusten ilmoittautumiset Valonian kautta
jussi.o.heikkinen@valonia.fi, p. 044 907 5990
Satakunnan koulutuksiin ilmoittaudutaan Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kautta
katja.makinen@satafood.net, p. 044 516 3515

Tiedotamme samalla, että osuuskunnille on laadittu uusi opas: Vesihuolto-osuuskunta, jossa
on annettu ohjeita osuuskunnan elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Oppaita on saatavissa
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, kunnista sekä hajajätevesihankkeiden kautta. Opas on
ladattavissa myös internetistä osoitteesta: www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista
> Julkaisut.

Tervetuloa koulutustilaisuuksiin!
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