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Ilmoitus 

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 a §:n mukainen ilmoitus 

ILMOITUS TALOUSVEDEN VEDENJAKELUALUEESTA 

 

 

        Ympäristöterveys 

Saapumispäivämäärä, dnro (viranomainen täyttää)  

 

   

Toimija täyttää soveltuvin osin 

 

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta on toimitettava viimeistään 30 
vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ympäristöterveyteen.  Toimijan vaihtumisesta on ilmoitettava viivytyksettä.  
 
Ympäristöterveys tarkastaa ilmoituksen ja lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Toiminnan aloittamista, olennaista muut-
tamista ja toiminnan harjoittajan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittely on maksullista. Ympäristöterveys voi pyytää toimin-
nanharjoittajalta ilmoituksen käsittelemiseksi lisätietoja tai muita tarpeellisia selvityksiä. Ilmoituksen käsittelystä peritään yhtymä-
hallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu.  
 
Toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta tulee ilmoittaa ympäristöterveydelle.  
 
 

Ilmoitus koskee  toiminnan aloittamista                                                                          toiminnanharjoittajan vaihtumista 

 toiminnan olennaista muuttamista                                                       muuta, mitä       

 

Harjoitettava 
toiminta  

 vesiosuuskunta (ostovesi talousvettä toimittavalta laitokselta) 

 yhteisessä käytössä oleva kaivo tai vesisäiliö, josta otetaan yli 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m
3
/vrk 

 talousveden toimittaminen osana julkista tai kaupallista toimintaa (esim. koulu, leirikeskus)  

 talousveden pakkaaminen pulloihin tai säiliöihin  

 muu vähäriskinen talousvesitoiminta, mikä       

Toimija Toimija 

      

Y-tunnus (tai henkilötunnus) 

      

Postiosoite ja toimipaikka 

      

Laskutusosoite (jos eri kuin toimijan osoite) 

      

Asiakirjojen postitusosoite 

      

Yhteyshenkilö  

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelinnumero 

      

Toiminta Veden käyttäjämäärä  

      

Toimitettavan talousveden määrä  

      m
3
/vrk       m

3
/vuodessa 

Ostovettä toimittavan laitoksen  

nimi:        

Y-tunnus:       

osoite:       

puhelinnumero:       

Rakentamisen suunniteltu aloittamisajankohta 

     .     .      

Toiminnan suunniteltu käyttöönottoajankohta 

     .     .      

Vedenjakelualue (alue tarkemmin liitteenä olevassa kartassa) 
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Toiminnasta 
vastaava henki-
lö ja tiedot pä-
tevyydestä 

Nimi  

      

Osoite 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelinnumero 

      

Koulutus ja kokemus tehtävään 

                                                                 vesihygieniaosaamistodistus suoritettu v.       

Asema /  tehtävät laitoksessa 

      

Yhteisessä 
käytössä oleva 
kaivo tai vesi-
säiliö 

Sijainti  

(kunta, taajama, kylä) 

Raakavesi 

Pohjavesi Tekopohjavesi Pintavesi, mistä 

              

Lisätiedot       

Liitteet  Kartta vedenjakelualueesta, verkostosta ja kiinteistötiedot 

 Selvitys talousveden laadusta  

 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 

 

Lisätietoja Lisätietoja ilmoituksen täyttämiseen ja käsittelyyn liittyen saa terveystarkastajalta.  

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

Tiedot rekisteröidään ympäristöterveyden tietojärjestelmään. 

Lasku  
Ilmoituksen käsittelystä peritään Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hyväksymän taksan mukai-
nen 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 
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