HAKEMUS
Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukainen
hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava,
Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini,
Vimpeli ja Ähtäri

1. Hakemuksen aihe

2.
Toiminnanharjoittajan
tiedot

Uusi laitos

Muutos

Toiminnassa oleva laitos

Pakattu talousvesi

Laajennus
Toiminimi (Kaupparekisterissä)

Y-tunnus

Postiosoite
Postinumero ja –toimipaikka

Toiminnanharjoittaja/Yhteyshenkilö

Sähköposti

Puhelin

3. Laskutustiedot ja
osoite
4. Laitos, jota hakemus
koskee

Laitoksen osoite

Vedenjakelualue

Kartta, liite nro

Käyttäjämäärä

5. Vedenottamot

Laitoksen toimittava kokonaisvedenmäärä

Taloustarkoituksiin toimitettava veden määrä

m3/a
m3/d
Rakentamisen suunniteltu
aloittamisajankohta

m3/a
m3/d
Laitoksen suunniteltu käyttöönottoajankohta

Vedenottamon sijainti

Kartta, liite nro

Raakavesi
Pintavesi
Tekopohjavesi
Suunnitelma liitteenä

Pohjavesi

Vesi otetaan
Järvestä

Joesta
liite nro

Selvitys raakaveden laadusta ja käsittelytavasta liite nro
Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn
käytetyistä kemikaaleista

liite nro

Selvitys muodostumisalueesta ja sillä olevista toiminnoista

liite nro

Vesioikeus määrännyt suoja-alueen

/

20

Päätöksen numero:

6. Selvitys talousveden
käsittelymenetelmästä

Ei käsittelyä

Alkalointi

Kemiallinen saostus ja selkeytys

Desinfiointi

Suodatus

Maahan imeytys

Muu käsittely, mikä?

7. Vastaava hoitaja ja
tiedot pätevyydestä
tehtävään

Selvitys käytetyistä kemikaaleista (TsL 21 §)

Liite nro

Suunnitelma liitteenä

Liite nro

Nimi

Ei nimetty

Koulutus

Kokemus

Asema/tehtävät laitoksessa

8. Selvitys veden
laaduntarkkailun
järjestämisestä

Valvontatutkimusohjelma Liite nro
laaditaan ____._____.20____ mennessä
Viranomaisvalvonta (mahdolliset viranomaisen päätökset, pvm, §)

Riskinarviointi laaditaan Liite nro
____._____.20____ mennessä
9. Erityistilanteet

Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta

10. Päivämäärä,
allekirjoitus ja nimen
selvennys

/

Liite nro

20

_____________________________

Hakemus liitteineen on toimitettava terveydensuojeluviranomaiselle alla olevaan osoitteeseen.
VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ
Lähetetty pvm

Saatu vastaus pvm

Pyydetty täydentämään hakemusta
/

20

mennessä

Lausuntopyyntö ELY-keskukselta
Päätöksen tekijä:
Terveydensuojeluviranomaisen päätös
/
Muuta:

20

§

Kohta 4

Kunnan/kuntayhtymän alueella sijaitsevasta kustakin erillisestä talousvettä
toimittavasta laitoksesta tehdään oma hakemus
Vedenjakelualue on alue, jolla sijaitseville kiinteistöille vettä toimitetaan (kartta
liitteeksi)

Kohta 5

Sijainti: Merkitään kunta, taajama ja kylä (kartta liitteeksi)
Vesioikeus määrännyt suoja-alueen: Jos vesioikeuden suoja-aluepäätös on tehty,
merkitään kohtaan päätöksen numero ja päivämäärä.

Kohta 6

Mikäli veden käsittely sisältää useampia mainituista menetelmistä, merkitään
rasti ao. ruutuihin

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta
viimeistään 3 kuukautta ennen suunnitellun toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa
ennen kuin laitos on hyväksytty.
Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan
olennaista muuttamista. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.
Lomake on allekirjoitettava ja siksi sitä ei voi lähettää sähköisesti.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Ravitie 8 B, 60120 Seinäjoki
Keskustie 2, 63500 Lehtimäki
Vanhalantie 8, 62600 Lappajärvi
Kelikontie 3, 62100 Lapua
Kauppatie 107 D 1, 62200 Kauhava
Kirjapainonkuja 2, 63300 Alavus

www.seinajoki.fi
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
terveystarkastajat@seinajoki.fi

