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Hakemus 

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukainen hakemus 

TALOUSVETTÄ TOIMITTAVA LAITOS  

 

 

        Ympäristöterveys 

Saapumispäivämäärä, dnro (viranomainen täyttää)  

 

 

 

 

 

  

Toimija täyttää soveltuvin osin 

Talousvettä toimittavan laitoksen (=omaa vedenottoa tai veden käsittelyä) on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan ter-
veydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa 
ennen kuin laitos on hyväksytty. 

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka 
veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan muutosta 
koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa 
ennen kuin hakemus on hyväksytty. 

 

Hakemus koskee  toiminnan aloittamista (uusi laitos)                                                     

 toiminnan olennaista muuttamista                                                       Muuta, mitä       

Harjoitettava 
toiminta  

 Talousvesilaitos, jolla on omaa veden tuotantoa (vedenottamo) 

 Talousvesilaitos, jolla on veden käsittelyä (vedenkäsittelylaitos) 

 Muu, mikä       

Laitos, jota 
hakemus kos-
kee 

Toimija 

      

Y-tunnus (tai henkilötunnus) 

      

Postiosoite ja toimipaikka 

      

Laskutusosoite (jos eri kuin toimijan osoite) 

      

Päätöksen postitusosoite 

      

Yhteyshenkilö  

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelinnumero 

      

Toiminta Veden käyttäjämäärä  

      

Toimitettavan talousveden määrä  

      m
3
/vrk       m

3
/vuodessa 

Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä  

       m
3
/vrk      m

3
/vuodessa 

Rakentamisen suunniteltu aloittamisajankohta 

     .     .      

Laitoksen suunniteltu käyttöönottoajankohta 

     .     .      

Vedenjakelualue (alue tarkemmin liitteenä olevassa kartassa) 

      

Vastaava hoita-
ja ja tiedot pä-
tevyydestä 

Nimi  

      

Osoite 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelinnumero 

      

Koulutus ja kokemus tehtävään 

                                                                              vesihygieniaosaamistodistus suoritettu v.       

Asema /  tehtävät laitoksessa 
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Vedenottamot Sijainti  

(kunta, taajama, kylä) 

Raakavesi 

Pohjavesi Tekopohjavesi Pintavesi, mistä 

              

              

              

              

Talousveden 
käsittelymene-
telmät  

Vedenkäsittelylaitos 
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Muu käsittely, 
mikä 

                 

                 

                 

                 

Vedenlaadun 
tarkkailu 

 Valvontatutkimusohjelma on laadittu, päivämäärä       .     .           

laatija                                                                    

 valvontatutkimusohjelmaa ei ole vielä laadittu  

Viranomaisvalvontatiedot (mahdolliset päätökset pvm, §) 

      

Riskienarviointi  riskienarvionti tehty pvm.                menetelmä    WSP       muu riskinarviointimenetelmä       

 riskienarviointia ei ole vielä tehty 

Erityistilantei-
siin varautumi-
nen 

 Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta on tehty, pvm .     .            

 Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta tehdään pvm. .     .            mennessä 

Lisätiedot       

Liitteet  Kartta vedenjakelualueesta, verkostosta ja kiinteistötiedot 

 Aluehallintoviraston (entinen ympäristölupavirasto) päätös vedenotosta ja/tai pohjaveden suoja-
alueesta  

 

Vedenottamokohtaiset liitteet:  

 Suunnitelma vedenotosta 

 Selvitys raakaveden laadusta ja käsittelytavasta 

 Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista 

 Muut liitteet: 

Päiväys ja 

allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 

       

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

      

Hakemuksen 
toimitus 

Toimitusosoite: 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
ympäristöterveys 
Kallionkatu 10–16 C, 11100 RIIHIMÄKI 
 
Sähköposti: ytos@riihimaki.fi 

 

 

 

 

 

 

mailto:ytos@riihimaki.fi
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Lisätietoja Lisätietoja hakemuksen täyttämiseen ja käsittelyyn liittyen saa terveystarkastajalta.  

kts.  http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/ 

Tiedot rekisteröidään ympäristöterveyden tietojärjestelmään. 

 

Lasku  

 

Hakemuksen perusteella Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja tekee 
päätöksen, josta peritään Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hyväksymän taksan mukainen 
maksu kts.  http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/maksutaksa/ 

 

 
 

Tarkastaja  
täyttää 

Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti tarvittavine liitteineen 
 Kyllä   Ei 

 

 Asiakirjan täydennyspyyntö annettu/ lähetetty, pvm  

 Tarvittavat täydennysasiakirjat vastaanotettu, pvm  
 
 

Tarkastajan 
allekirjoitus 

Tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja päivämäärä 
 
 
 

 

http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/
http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/maksutaksa/

