
 

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

 
 

Päiväys  
MliDno 

 
TÄYTTÖOHJEITA 

Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa vesijohtovettä tai pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä 

talousvetenä käytettäväksi. 

Vedenottamolla tarkoitetaan sellaista rakennetta tai laitetta, jolla otetaan pohja- tai pintavettä talousvetenä käytettäväksi. 

Kunnan/kuntayhtymän alueella sijaitsevasta kustakin erillisestä talousvettä toimittavasta laitoksesta tehdään oma ilmoitus  

Sijainti: Merkitään kunta, taajama ja kylä 

Vesioikeus määrännyt suoja-alueen: Jos vesioikeuden suoja-aluepäätös on tehty, merkitään kohtaan päätöksen numero ja päivämäärä. 

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

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tarkistaa hakemuksen ja tekee asiasta päätöksen. Toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista 

koskevan ilmoituksen käsittely on maksullista. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut voi pyytää toiminnanharjoittajalta ilmoituksen 

käsittelemiseksi lisätietoja tai muita tarpeellisia selvityksiä. Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus on toimitettava viimeistään 3 

kuukautta ennen toiminnan aloittamista Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä 

ilmoitettava Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin. 

Toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostilla terveystarkastajat@mikkeli.fi  

Ilmoitus lähetetään osoitteeseen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut PL 33, 50101 Mikkeli  

tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@mikkeli.fi 

Hakemuksen aihe 

 Uusi laitos     

 Toiminnassa oleva laitos        

 

  Laajennus 

  Muutos 

 

 

 

 

1.Toiminnanharjoittaja  Toiminnanharjoittajan nimi (yrityksen nimi)  

      

Y-tunnus 

      

Postiosoite 

      

Postinumero ja -toimipaikka 

      

Yhteyshenkilö 

       

Yhteyshenkilön sähköposti   

      

Yhteyshenkilön puhelinnumero 

      

Laskutusosoite  

      

 
2. Laitos, jota hakemus 

koskee 

Laitoksen osoite 
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Vedenjakelualue                                                                      

  Kartta,                   liite nro 

Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä 

      m3/a                                         m3/d 

Taloustarkoituksiin toimitettava veden määrä 

      m3/a                                         m3/d 

Käyttäjämäärä 

      

Rakentamisen suunniteltu 

aloittamisajankohta       

Laitoksen suunniteltu 

käyttöönottoajankohta       

3. Vedenottamot Vedenottamon sijainti 

      

 

  Kartta,               liite nro 

Raakavesi 

  Pintavesi 

 

 Tekopohjavesi 

 

 Pohjavesi 

Vesi otetaan 

 järvestä 

 

 joesta 

Suunnitelma liitteenä 

Selvitys raakaveden laadusta ja käsittelytavasta, 

Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn, 

Selvitys muodostumisalueesta ja sillä olevista toiminnoista, 

liite nro 

liite nro 

liite nro 

liite nro 

 
Vesioikeus määrännyt suoja-alueen      /     201        Päätöksen numero:       
 

4. Selvitys talousveden 

käsittelymenetelmistä 

  Ei käsittelyä             Alkalointi 

  Kemiallinen saostus ja selkeytys 

Selvitys käytetyistä kemikaaleista TesL 21§) 

Suunnitelma liitteenä 

  Desinfiointi 

  Maahan imeytys 

liite nro 

liite nro 

    Suodatus 

    Muu käsittely 

5. Vastaava hoitaja ja 

tiedot pätevyydestä 

tehtävään 

 
Nimi                                      

 
 Ei nimetty 

 

 
Koulutus          
 

Kokemus          

 
Asema/tehtävä laitoksessa          
 

6. Selvitys veden 

laaduntarkkailun 

järjestämisestä 

Valvontatutkimusohjelma,  liite nro 
 
Viranomaisvalvonta (mahdolliset lautakunnan päätökset, pvm, §)       

7. Eriyistilanteet Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta 
 
      

 Erillinen liite 
 
 
 
 
 

  Lisätietoja 
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 Päiväys ja allekirjoitus 

 Paikka ja aika 
 

 

                                  .     .      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 

                                                              

 

 

Hakemus lähetetään osoitteeseen Mikkelin kaupungin kirjaamo, PL 33, 50101 Mikkeli  

tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@mikkeli.fi 

Lisätietoja 

Lisätietoja hakemuksen täyttämiseen ja käsittelyyn liittyen saa numerosta 015 1941 (vaihde) tai sähköpostilla  

terveystarkastajat@mikkeli.fi 

Lasku 

Hakemuksen käsittelystä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.  

Sovelletut oikeusohjeet 

Terveydensuojelulaki (763/1994) 18 § 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut : Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 

Tiedot talousvettä toimittavasta laitoksesta tai siinä tapahtuvista olennaisista muutoksista on tallennettu valvontakohdetietokantaan 

     .     .      

 

 

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ 

 

Hakemus on täytetty asianmukaisesti   kyllä     ei                .     .      

 

 

Lisätietoja on pyydetty       .     .      

 

Viranhaltijan allekirjoitus 

 

Pyydetyt lisätiedot on saatu      .     .      

 

Viranhaltijan allekirjoitus 

 

Päätös on lähetetty toimijalle      .     .      
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