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Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut / 
Ympäristöterveysvalvonta 

Terveydensuojelulain 18 a §:n mukainen 
ilmoitus 

(Talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista 
toimintaa sekä talousveden jakelualue) 
 
 

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

aihe 

 

Talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa 
vedenottamoa tai vedenkäsittelyä 
 

 Talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista 
toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos) 
 

 Yhteisessä tai yksityisessä käytössä oleva 
kaivo, muu vedenottamo tai vesisäiliö (väh. 50 hlö 
tai väh. 10 m3/vrk) 
 

Ilmoitus koskee: 
 Toiminnan aloittamista 

 
 Toiminnan olennaista 

muuttamista 
 

 Toiminnanharjoittajan vaihtumista 

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 
      

Veden-
ottamoiden 
tiedot 

Kaivon / vedenottamon / vesisäiliön nimi 
      

Kaivon / vedenottamon / vesisäiliön sijainti (kunta, taajama, kylä, pohjavesialue) 
      

Vedenjakelualueen nimi ja sijainti 

      

Otettavan veden kokonaismäärä: 
                 m3/d 
 
                m3/a 

Otettavan talousveden käyttäjämäärä: 
                henkilöä 

Raakavesi on: 
pintavettä       % tekopohjavettä       % pohjavettä       % 

Rakentamisen suunniteltu 
aloittamisajankohta:       

Suunniteltu käyttöönottoajankohta: 
       



  2 (2) 

 

Selvitys veden 
laadusta ja 
tarkkailusta 
sekä 
henkilökunnan 
talousvesihygi
eenisestä 
osaamisesta 

 Vettä tutkitaan säännöllisesti 
 

 Vettä ei ole tutkittu 
 

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

 Näytteenottosuunnitelma on laadittu 
 

 Näytteenottosuunnitelmaa ei ole laadittu 

Talousvedestä 
vastaava 

Nimi ja yhteystiedot 
      

Koulutus       Kokemus       

Asema / tehtävä laitoksessa       

Häiriötilanteet Selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta, liitteenä  

      

Liitteet  Kartta vedenjakelualueesta, verkostosta ja kiinteistöistä, joille vettä jaetaan 
 Suunnitelma vedenottamosta 
 Selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta 
 Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista 
 Selvitys / ehdotus veden tarkkailun järjestämisestä ja näytteenotosta 
 Muu, mikä: 

 

  

Lisätiedot       

Allekirjoitus 
 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Viranomainen 
antaa ilmoituksen perusteella toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä ja pyytää tarvittaessa ilmoituksen 
käsittelyn kannalta tarpeellisia lisätietoja. Tiedot tallennetaan ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään.  
 
Ilmoitus liitteineen toimitetaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvontaan, 
osoitteella: ymparistorakennusvalvonta@selanne.net tai osoitteella Ppky Selänne / 
Ympäristöterveysvalvonta, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi 
 
lisätietoja ympäristöterveysvalvonnasta: p. 040 3008 273, 040 3008 275, 040 3008 270 
 


