
 

HAKEMUS 
Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukainen hakemus 
talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan hyväksymiseksi 

Viranomaispalvelut 

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat: 

Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan kunta 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

 
Hakemus liitteineen toimitetaan: Hämeenlinnan kaupunki, Viranomaispalvelut, Raatihuoneenkatu 9-11, 2. kerros / PL 84, 13101 Hämeenlinna tai 
sähköposti kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

Henkilötiedot rekisteröidään Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluiden tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on 
nähtävissä Hämeenlinnan kaupungin asiakaspalvelupisteessä Kastellissa ja internetissä osoitteessa www.hameenlinna.fi. 
 

Hakemuksen aihe 

 Toiminnan aloittaminen / uusi laitos  Toiminnassa oleva laitos   

 Toiminnan olennainen muuttaminen  Pakattu talousvesi   

1. Laitos, jota 
hakemus 
koskee (kunnan / 
kuntayhtymän 
alueella 
sijaitsevasta 
kustakin 
erillisestä 
vedenjakelu-
laitoksesta 
tehdään oma 
ilmoitus) 

Toiminnanharjoittaja 
      

Kotikunta 
      

Y-tunnus 
      

Osoite ja postitoimipaikka 
      

Puhelinnumero 
      

Laskutusosoite 
      

Yhdyshenkilö / Vastuuhenkilö 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      
 
Vedenjakelualue (alue, jolla sijaitseville kiinteistöille vettä toimitetaan); kartta liitettävä hakemukseen 
      

Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä 
 
 
                m3/vuodessa                     m3/vrk 

Taloustarkoituksiin toimitettavan veden määrä (myös 
elintarvikkeiden valmistukseen ja käsittelyyn käytetty vesi) 
 
                m3/vuodessa                     m3/vrk 

Käyttäjämäärä 
      
 

Rakentamisen suunniteltu 
aloittamisajankohta 
      

Laitoksen suunniteltu 
käyttöönottoajankohta 
      

2. Vastaava 
hoitaja ja tiedot 
pätevyydestä 

Nimi                                                                                                                                   Ei nimetty 
      

Puhelinnumero 
      
 
Koulutus 
      

Kokemus tehtävään 
      
 
Asema / tehtävät laitoksessa 
      



3. Vedenottamot Sijainti (kunta, taajama, kylä) Raakavesi Vesi otetaan Vesioikeus on määrännyt  
suoja-alueen, päätösnumero 
ja päivämäärä 

Pinta-
vesi 

Tekopoh
javesi 

Pohja-
vesi 

Järvi Joki 

                 

                 

                 

                 

                 

Lisäksi vedenottamokohtainen liite, josta selviää 
- suunnitelma vedenotosta 
- selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta 
- selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista 
- selvitys raakaveden muodostumisalueesta ja sillä olevista mahdollisista riskikohteista 

4. Selvitys 
talousveden 
käsittely- 
menetelmistä 

Vedenkäsittelylaitos Ei kä-
sittelyä 

Alka-
lointi 

Desin-
fiointi 

Suoda-
tus 

Kemial-
linen sa-
ostus ja 
selkeytys 

Maahan 
imeytys 

Muu käsittely, mikä? 

                  

                  

                  

                  

                  

Lisäksi vedenkäsittelylaitoskohtainen liite, josta selviää 
- suunnitelma talousveden käsittelymenetelmistä 
- selvitys käytetyistä kemikaaleista 

5. Selvitys 
veden laadun 
tarkkailun 
järjestämisestä 

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

6. 
Erityistilanteet  Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta (liite) 

7. Lisätiedot       
 
 

 lisätiedot liitteenä 
8. Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä 

 
 
 
      

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
      

 
Hakemus tulee toimittaa kaikkine tarvittavine liitteineen (piirustukset kahtena kappaleena) 

LIITTEET 

 Kartta vedenjakelualueesta  

 Vedenottamokohtaiset liitteet (kpl)        
  Suunnitelma vedenotosta 

  Selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta 

  Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista 

  Selvitys muodostumisalueesta ja sillä olevista mahdollisista riskikohteista 

 Vedenkäsittelylaitoskohtaiset liitteet (kpl)        
  Suunnitelma talousveden käsittelymenetelmistä 

  Selvitys käytetyistä kemikaaleista 

 Valvontatutkimusohjelma 

 Asemapiirustus 

 Jäljennös rakennus-/toimenpidelupapäätöksestä tai -hakemuksesta 

 Muut liitteet 

Lomake päivitetty 01.01.2016



TARKASTAJA 
TÄYTTÄÄ 

Talousvettä toimittava laitos on 
 Vesilaitos (toimittaa vettä alle 10 m3/d tai palvelee alle 50 henkilöä) 
 Vesihuoltolaitos (toimittaa vettä yli 10 m3/d tai palvelee yli 50 henkilöä) 

Talousvettä toimittavasta laitoksesta tehty hakemus on täytetty asianmukaisesti tarvittavine liitteineen 
 Kyllä    Ei 

Asiakirjojen täydennyspyyntö Päivämäärä Päivämäärä 

 lähetetty / annettu, määräaika       mennessä  Kaikki tarvittavat asiakirjat saatu       

Lausuntopyyntö ELY-keskukselle  Päivämäärä 

 lähetetty, päivämäärällä         Lausunto saapunut       

Tiedoksi aluehallintovirastoon  Päivämäärä 

 lähetetty, päivämäärällä         Lausunto saapunut       

Tiedoksi mahdollisille asianosaisten kuntien terveydensuojeluviranomaisille Päivämäärä 

 lähetetty, päivämäärällä         Lausunto saapunut       

Päivämäärä Tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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