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Terveydensuojelun toimialue
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo,
Sipoo

HAKEMUS TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAN
LAITOKSEN HYVÄKSYMISEKSI
Terveydensuojelulaki 763/1994 18 §

Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen vedenottopaikan, veden laadun ja käsittelytavan hyväksymiseksi.
Hakemus vedenoton tai vedenkäsittelyn olennaisen laajentamisen tai muuttamisen taikka veden laadussa tai jakelussa
tapahtuvan käytettävän veden laadun kannalta olennaisen muutoksen hyväksymiseksi.
Hakemus liitteineen toimitetaan Porvoon kaupungin terveydensuojeluun.

VESILAITOKSEN TIEDOT
Vesilaitoksen nimi

Jakelualue / toiminta-alue

Yritys tai taho, joka hallinnoi vesilaitosta sekä Y-tunnus

Laskutusosoite ja yhteyshenkilö

Osoite

Puhelinnumero

Faksi

Sähköposti

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA
(perustettava kohde, muutos, laajennus / aikaisemmat luvat / suunniteltu aikataulu)

Paikka ja päiväys

Toiminnanharjoittajan edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys

_________________________

_____________________________________________________
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HAKEMUKSEN LIITTEET (Terveydensuojeluasetus 8 § 207/2006)
- Hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta
Talousvettä toimittavaa laitosta koskevasta hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:
Toiminnanharjoittajan nimi ja kotipaikka sekä yhteystiedot
Talousvettä toimittavan laitoksen ja vedenottamon sijainti
Toimitettavan talousveden vuotuinen määrä ja käyttäjien määrä
Selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta
Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista
Selvitys veden laadun tarkkailun järjestämisestä
Selvitys talousvettä toimittavan laitoksen vastaavasta hoitajasta
Muut mahdolliset tarpeelliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi
Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta

Terveydensuojelulaki , 18 § (13.1.2006/24)
Hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta
Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta 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.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tilaisuus antaa
hakemuksesta lausunto. (22.12.2009/1551)
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi hyväksymispäätöksessään antaa 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja määräyksiä.

Terveydensuojeluasetus, 8 § (23.3.2006/207)
Talousvettä toimittavaa laitosta koskevan hakemuksen sisältö

Terveydensuojelulaki, 50 § (13.3.2009/129)
Maksut
…
Kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta tämän lain mukaisista käsittelemistään ilmoituksista ja hakemuksista, 6 §:ssä tarkoitettuun
kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista sekä mainitun pykälän nojalla myöntämistään
todistuksista hyväksymänsä taksan mukainen maksu.
…
3) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun
valvontaan ja tarkkailuun; sekä
…
Maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007) säädetään.

Lomake hyväksytty 03/2010
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