Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2019
Aika: tiistai 12.11.2019 klo 9.00–15.30
Paikka: Laitilan kaupungin valtuustosali, Keskuskatu 30, kartta
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 vesihuoltopäivä järjestetään pohjavesiteemalla. Aamupäivällä keskitytään ajankohtaisiin
teemoihin, kuten pohjavesialueella sijaitsevien ekosysteemien huomioimiseen vedenottohankkeissa
sekä vesihuoltolaitosten taloustilanteeseen pureutuvaan kulut ja tulot -selvitykseen. Loppupäivän aikana
käydään läpi erilaisia vedenottohankkeita ja niihin liittyviä lupaprosesseja sekä kuullaan vedenottokaivojen kunnossapitoon ja pohjaveden seurantaan liittyvistä teknisistä menetelmistä. Viimeisimpänä iltapäivällä kuullaan, minkälaisia uudenlaisia haasteita ilmastonmuutos tuo vesihuollolle ja miten esimerkiksi jatkuvaan ja lisääntyvään kuivuuteen voidaan varautua entistä paremmin.

Tilaisuus on suunnattu Lounais-Suomen vesihuoltolaitoksille, vesihuolto-osuuskunnille, kuntien viranhaltijoille, viranomaisille, konsulteille sekä muille vesihuollon parissa toimiville tahoille.
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 5.11.2019 osoitteeseen hanna.uusitalo(a)ely-keskus.fi. Tilaisuus
on maksuton ja sisältää lounaan sekä kahvit. Jos et pääsekään paikalle, muista peruuttaa ilmoittautumisesi. Peruuttamatta jäänyt ilmoittautuminen laskutetaan tilaisuuden jälkeen (25 €).
Huom! Kaupungintalolla on oma parkkipaikka, mutta päiväsaikaan paikkoja voi olla rajoitetusti. Alueella on kuitenkin hyvin tienvieruspaikkoja Keskuskadulla ja sen poikkikaduilla, mutta pysäköintipaikan löytämiseen kannattavaa varata hieman lisäaikaa. Maksullisia parkkipaikkoja Laitilassa ei ole.

Tervetuloa!

www.ely-keskus.fi

Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2019
Ohjelma
Päivän puheenjohtajana johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30

Päivän avaus
Mika Raula, Tekninen johtaja, Laitilan kaupunki

9.40

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

10.00

Pohjavedenotto, luontovaikutusten huomioiminen, luvat ja tarkkailu
Maija Jylhä-Ollila, Ramboll Finland Oy

10.20

Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot -selvitys
Tia Haavisto ja Antti Ryynänen Sweco Ympäristö Oy

10.40

Tauko ja verkostoitumista

11.15

Säpilän vedenottohanke
Petri Reijonen, Suomen Pohjavesitekniikka Oy

11.45

Kankaanpään Hämeenkankaan vedenottohanke
Jaana Mäki-Torkko, Ramboll Finland Oy

12.15

Lounas ja verkostoitumista

13.15

Vedenottokaivojen tehokas käyttö ja kunnossapito
Timo Friman, Pöyry Finland Oy

13.35

Siiviläputkikaivon kunnossapito, saneeraus ja huuhtelu
Jussi Reijonen, Veli Reijonen Oy

13.55

Pohjaveden seuranta ja EMMI-järjestelmä
Juha Pohjala, Masinotek Oy

14.15

Kahvi ja verkostoitumista

14.45

Kuivuus ja siihen varautuminen vesihuollossa
Lauri Ahopelto, Aalto Yliopisto

15.20

Loppukeskustelu

15.30

Päivän lopetus

www.ely-keskus.fi

