Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2018
Aika: torstai 15.11.2018 klo 8.30–15.30
Paikka: Harjavalta-Sali, Myllykatu 3 a, Harjavalta, karttalinkki
Järjestäjä: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vuosittaisen alueellisen vesihuollon kehittämispäivän tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista vesihuoltoasioista. Tilaisuus mahdollistaa myös vesihuoltopalveluiden toteuttamiseksi töitä tekevien tahojen ajatuksenvaihdon ja verkostoitumisen.
Tämän vuoden pääteemana ovat häiriötilanteista selviäminen sekä hulevesien hallinta. Aamupäivällä
käydään esimerkkien kautta läpi häiriötilanteiden hoitamista ja niistä saatuja kokemuksia. Saadaan
kuulla, mitä tilanteista ollaan opittu ja miten toimintaa on tapahtumien seurauksena kehitetty tai tullaan
kehittämään. Iltapäivän ohjelmassa keskitytään hulevesien hallintaan. Ohjelmassa on esityksiä hulevesien hallinnan vastuunjaosta kuntien ja laitosten kesken, hulevesitulvien riskinarvioinnista, hulevesien
sisältämistä aineista sekä erilaisista hulevesien hallintakeinoista.

Tilaisuus on suunnattu Lounais-Suomen vesihuoltolaitoksille, vesihuolto-osuuskunnille, kuntien viranhaltijoille, viranomaisille, konsulteille sekä muille vesihuollon parissa toimiville tahoille.
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 8.11.2018 osoitteeseen minna.nummelin(a)ely-keskus.fi. Tilaisuus on maksuton ja sisältää lounaan sekä kahvit. Jos et pääsekään paikalle, muista peruuttaa ilmoittautumisesi. Peruuttamatta jäänyt ilmoittautuminen laskutetaan (25 €) tilaisuuden jälkeen.
Huom! Koulukeskuksen läheisyydessä on vähänlaisesti pysäköintipaikkoja. Pysäköintiin on mahdollisuus Yhdyskadulla Liikunta- ja uimahallilla.

Tervetuloa!

www.ely-keskus.fi

Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2018
Ohjelma
Päivän puheenjohtajana johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Päivän avaus
Kaupunginjohtaja Hannu Kuusela, Harjavallan kaupunki

9.10

Ajankohtaista vesihuoltoasiaa
Johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

9.40

Kokemuksia häiriötilanteiden hoitamisesta; Nousiainen
Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola, Uudenkaupungin kaupunki

10.05

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo varautuu häiriöihin ennakolta
Laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti, Turun seudun puhdistamo Oy

10.30

Tauko ja verkostoitumista

10.50

Vakuutukset vesihuoltolaitoksen turvana
Asiakaspalvelupäällikkö Niko Satto ja asiakaspäällikkö Kirsi Jaakkola,
If Vahinkovakuutus Oyj

11.15

Hulevesien laatu
Vesitekniikan koulutus- ja tutkimusvastaava Piia Leskinen, Turun ammattikorkeakoulu

11.30

Hulevesitulvat - Hulevesitulvariskien alustava arviointi
Vesi- ja ympäristötekniikan DI Jannina Gustafsson

12.15

Lounas ja verkostoitumista

13.15

Viemäröinnistä hulevesien hallintaan - menetelmät ja kokemuksia kentältä
Kenttämestari Heidi Nurminen, Turun ammattikorkeakoulu

13.45

Hulevesien hallinta uusilla kaava-alueilla - esimerkkejä Turusta
Erityisasiantuntija Anna Räisänen, Turun kaupunki

14.15

Kahvi ja verkostoitumista

14.45

Hulevesien hallinta kunnassa - Toteuttajana kunta vai vesihuoltolaitos
Vesihuoltopäällikkö Marko Rusi, Paraisten kaupunki
Käyttöpäällikkö Jarkko Leminen, Euran kunta, vesihuoltolaitos

15.20

Loppukeskustelu

15.30

Päivän lopetus

www.ely-keskus.fi

