
 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

ILMOITUS / SELVITYS 

Julkisen tai kaupallisen toiminnan oma talousvesikaivo (TsL § 18a) 
 
Yhteiskäytössä oleva talousvesikaivo (vähintään 50 henkilöä tai 10 m3/vrk) 
(STMa 1352/2015) 
 
Selvitys elintarvikehuoneiston omasta talousvesikaivosta (STMa 
1352/2015) 

Päiväys       

Dnro       

 
 

1. Ilmoituksen 
/selvityksen aihe 

 Julkinen tai kaupallisen toiminnan oma talousvesikaivo (esimerkiksi koulu, päiväkoti, 
leirintäalue, vuokramökit, seurojentalot) 

 Yhteiskäytössä oleva talousvesikaivo (vähintään 50 henkilöä) 
 Selvitys elintarvikehuoneiston omasta talousvesikaivosta (esimerkiksi kahvila, pitopalvelu) 

 
Ilmoitus / selvitys koskee: 

 toiminnan aloittaminen 
 toiminnan olennainen muuttaminen       

 

2. Toiminnanharjoittajan 
tiedot 

Toimijan nimi 
      

Y-tunnus (tai henkilötunnus) 
      

Osoite ja postitoimipaikka 
      

Kotikunta 
      

Puhelin 
      
 

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö 
      

Puhelin 
      

Sähköpostiosoite (toimijan ja yhteyshenkilön) 
      

Laskutusosoite (jos eri kuin toimijan osoite) 
      

3. Kohde, jota ilmoitus / 
selvitys koskee 

Kohteen nimi ja osoite 
      
 

Kuvaus verkostosta / vedenjakelualueesta 
      
  kartta, liite nro  

Jaettava veden kokonaisvesimäärä 
      m3/vrk 

Talousvesitarkoituksiin toimitettava veden 
määrä       m3/vrk 

Käyttäjämäärä 
 
 
      

Rakentamisen suunniteltu 
aloittamisajankohta / 
rakentamisvuosi 
 
      

Ottamon/verkoston suunniteltu 
käyttöönottoajankohta / rakentamisvuosi 
 
 
      

Kaivo / ottamo saneerattu, milloin? 
      
 

4. Vedenottamot/kaivot Vedenottamo/kaivo, sijainti 
rengaskaivo  porakaivo  muu, mikä?       

  kartta, liite nro       

5. 
Vedenkäsittelyrakennus 

Vedenkäsittelyrakennus, sijainti 
      
  kartta, liite nro       

6. Selvitys raakaveden 
laadusta, 
omavalvonnasta ja 
käsittelystä 

Raakavesi  
 pintavesi  tekopohjavesi  pohjavesi 

Vesi otetaan 
 järvestä  joesta  lähteestä 

Selvitys raakaveden laadusta ja käsittelytavasta, liite nro       
 
Ilmoituksen / selvityksen liitteeksi tulee liittää tutkimustulokset käytettävästä vedestä. Vedestä on 
tutkittava vähintään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 liitteen II mukaiset 
tutkimukset. 



7. Selvitys talousveden 
käsittelystä 

 ei käsittelyä  alkalointi  desinfiointi  muu käsittely, mikä       
 
 

8. Elintarvikehuoneiston 
toiminta 

 ei valmisteta elintarvikkeita   käsitellään vain pakattuja elintarvikkeita 
 käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, mitä ja kuinka paljon?       
 käytetään vettä sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden valmistuksessa 

 

9. Häiriötilanteet 
 

 
Selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta, liite nro       
 

 Desinfiointivalmius kuvattu  Suunnitelma varavedenjakelusta 
 

10. Muuta  

11. Allekirjoitus Päivämäärä 
 
_______/_______ 20 ________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Viranomainen täyttää  

Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti 

 kyllä  ei 

 

_____/_____ 20 ______ 

 

 

Viranhaltijan allekirjoitus 

 

 

 

Pyydetty lisätietoja 

_____/_____ 20 ______ 

 

Pyydetyt lisätiedot on saatu 

_____/_____ 20 ______ 

 

Viranhaltijan allekirjoitus 

Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Toiminnan aloittamista ja olennaista 
muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely on maksullista. Terveydensuojeluviranomainen voi pyytää toiminnanharjoittajalta ilmoituksen 
käsittelemiseksi lisätietoja tai muita tarpeellisia selvityksiä. Toiminta merkitään valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Järjestelmän 
rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.phhyky.fi. 

Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen / selvityksen, harkitsee sovelletaanko kohteeseen pientä talousvesiasetusta ja tekee 
asiasta maksuttoman päätöksen. 

Terveydensuojeluviranomainen tekee yhteistyössä toimijan kanssa näytteenottosuunnitelman veden laadun valvomiseksi annetun ilmoituksen / 
selvityksen perusteella. 

Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava terveydensuojeluviranomaiselle. Toiminnan keskeyttämisestä ja 
toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan terveydensuojeluviranomaiselle kirjallisesti esim. sähköpostilla. 

 

Ilmoitus- / selvityslomakkeen palautus 

Ilmoituslomake liitteineen lähetetään postitse alla oleviin osoitteisiin tai sähköpostitse osoitteella terveysvalvonta@phhyky.fi 

 
 Ympäristöterveyskeskus  Ympäristöterveyskeskus 

 Hollolan osaamiskeskus 
 PL 1100 (Virastotie 3 C, 2. krs) 
 15871 Hollola 
 Puh. (03) 780 0211 
 Fax (03) 780 0213 
 terveysvalvonta(at)phhyky.fi 
 etunimi.sukunimi(at)phhyky.fi 

 Heinolan osaamiskeskus 
 Rauhankatu 3a 
 18100 Heinola 
 Puh. (03) 780 0211 
 Fax (03) 780 0213 
 terveysvalvonta(at)phhyky.fi 
 etunimi.sukunimi(at)phhyky.fi 
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