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Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut / 
Ympäristöterveysvalvonta 

Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen 
hakemus 

Talousvettä toimittava laitos  
 
 

  Haapajärvi     Kärsämäki     Pyhäjärvi     Reisjärvi 
 
saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää): ____/____/_____ 
 

Hakemuksen aihe 
 

 Uuden laitoksen perustaminen / käyttöönotto 

 Toiminnan olennainen muutos, mikä:       

 Pakattu talousvesi 

Toiminnan-
harjoittajan 
tiedot  

Toiminnanharjoittajan nimi  
      

Y-tunnus 
      

Osoite  
      

Puhelin 
      

Sähköpostiosoite 
      

Fax 
      

Yhteyshenkilö / vastuuhenkilö  
      

Yhteyshenkilön puhelin 
       

Laskutusosoite (jos eri kuin toiminnanharjoittajan postiosoite) 
      

Laitoksen 
tiedot 

Talousvettä toimittavan laitoksen nimi (jos eri kuin toiminnanharjoittaja) 
      

Osoite 
      

Laitoksen puhelin 
      

Laitoksen toimittaman talousveden 
määrä: 
                 m3/d 
 
                m3/a 

Toimitettavan talousveden käyttäjämäärä: 
                henkilöä 

Laitoksen vedenjakelualue 
      

Veden-
ottamoiden 
tiedot 

Vedenottamon nimi 
      

Vedenottamon sijainti (kunta, taajama, kylä, pohjavesialue) 
      

Vedenottamon vedenjakelualue 

      

Vedenottamolta toimitettavan talousveden 
määrä: 
                 m3/d 
 
                m3/a 

Vedenottamolta toimitettavan talousveden 
käyttäjämäärä: 
                henkilöä 

Raakavesi on: 
pintavettä       % tekopohjavettä       % pohjavettä       % 

Pohjavesialueen nimi / muodostumisalueen kuvaus 
      
 

Rakentamisen suunniteltu 
aloittamisajankohta:       

Suunniteltu käyttöönottoajankohta: 
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Vastaava 
hoitaja 

Nimi ja yhteystiedot 
      

Koulutus       Kokemus       

Asema / tehtävä laitoksessa       

Talousvesi-
hygieeninen 
osaaminen 

Vesilaitoksen palveluksessa on        henkilöä, joilla on todistus testin suorittamisesta 
(TsL 20 §) 

 Kaikilla talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä on laitostekninen / 
talousvesihygieeninen testi suoritettu ja todistus voimassa (liitteenä kopiot todistuksista) 
 

Erityis-
tilanteet 

Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta 

      

Liitteet  Kartta vedenottamon vedenjakelualueesta 
 Kartta vesilaitoksen vedenjakelualueesta 
 Suunnitelma vedenottamosta 
 Selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta 
 Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista 
 Selvitys muodostumisalueesta ja sillä olevista toiminnoista 
 Selvitys veden tarkkailun järjestämisestä 
 Muu, mikä: 

 

  

Lisätiedot       

Allekirjoitus 
 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Hakemus liitteineen toimitetaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvontaan osoitteella: 
 
ymparistorakennusvalvonta@selanne.net tai osoitteella Ppky Selänne / Ympäristöterveysvalvonta, 
Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi 
 
Lisätietoja ympäristöterveysvalvonnasta, p. 040 3008 275, 040 3008 273, 040 3008 270 
 
Lakiperusteet ja määritelmät: 
 
Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa vesijohtovettä tai pulloissa tai säiliöissä 
myytävää vettä talousvetenä käytettäväksi (TsL 16 §). Talousvettä toimittava laitos ymmärretään teknisenä 
laitosyksikkönä, joka koostuu yhdestä tai useammasta vedenottamosta vedenkäsittelylaitteineen sekä 
vedenjakelualueesta (verkostosta), johon vesi kyseisistä ottamoista pumpataan (soveltamisopas talousvesiasetukseen 
461/2000). 
 
Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintaansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta 
viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on 
hyväksytty (TsL 18 §). 
 
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 (TsL 18 §). 


