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Saapunut Asianumero

Hakemuksen/ilmoituksen aihe
Toiminnan aloittaminen Toiminnan olennainen muutos, joka koskee: Toiminnanharjoittajan vaihtuminen

vedenoton laajentamista tai muuttamista,  
veden käsittelyn laajentamista tai muuttamista, 

toimitettavan veden laadussa tai jakelussa tapahtuvaa muutosta

Aloitus-/muutosajankohta
1 Toiminta Lupavelvolliset, terveydensuojelulaki 18 §: 

Talousvettä toimittava laitos, jolla omaa veden tuotantoa tai vedenkäsittelyä
vähintään 5000 käyttäjää tai kulutus yli 1000 m³/vrk
vähintään 50, mutta alle 5000 käyttäjää tai kulutus vähintään 10 m³/vrk, mutta alle 1000 m³/vrk
alle 50 käyttäjää tai kulutus alle 10 m³/vrk
tukkulaitos, joka toimittaa vettä muulle talousvettä toimittavalle laitokselle

Ilmoitusvelvolliset, terveydensuojelulaki 18 a §:

talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenottamoa tai vedenkäsittelyä
talousvettä otetaan omilla laitteilla osana julkista tai kaupallista toimintaa
yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö, käyttäjien määrä vähintään 50  
tai otettava vesimäärä vähintään 10 m³/vrk

Toiminta on ympärivuotista, osavuotista, ajanjakso -

2 Toiminnan- 
harjoittaja

Nimi (kaupparekisterin mukainen) Y-tunnus

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelin Yhteyshenkilön sähköposti

3 Laitoksen 
yhteystiedot

Nimi Koordinaatit

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilö (jos eri kuin kohdassa 2)

Yhteyshenkilön puhelin Yhteyshenkilön sähköposti

4 Vastaava 
hoitaja

Nimi Puhelin

Koulutus/kokemus Sähköposti

5 Vedenjakelu Laitoksen jakelualueelle toimitettava vesimäärä  m³/v  m³/vrk, josta

 • talousvesikäyttöön  m³/vrk  m³/vrk

 • muuhun käyttöön, mihin  m³/v  m³/vrk

Veden käyttäjien määrä

Verkoston pituus km.  Putkimateriaali

Muille laitoksille/toiminnanharjoittajille myytävä vesi  m³/v  m³/vrk

Kenelle myydään
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Käytetään ostovettä

 • myyvän laitoksen yhteystiedot 

 • ostoveden laatu , tutkimustodistus liite (1)

6 Toiminnan 
sijainti

Vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijanti

karttaliite (2)

7 Raakavesi Raakavesi

pohjavettä pintavettä tekopohjavettä (imeytys)

Vedenottamon antoisuus  m³/vrk

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettu lupa veden ottamiseen, kopio liite (3) 

8 Veden- 
käsittely

Raakaveden käsittelytavan kuvaus/prosessikaavio , liite (4)

Raakaveden laatu , tutkimustodistukset liite (1)

Raakaveden käsittelykemikaalit , tutkimustodistukset liite (5)

Käsitellyn veden laatu , tutkimustodistukset liite (1)

9 Laitoksen 
omavalvonta

Laitoksen ja sen toiminnan tarkastukset, mm. laitteistojen kunto, kaivojen rakenteet

Toimintaympäristön tarkastukset

Veden laadun tutkimukset raakavedestä lähtevästä vedestä jakeluverkosta

10 Valvonta- 
tutkimus- 
ohjelma

Valvontatutkimusohjelmaesitys tehty (vedenkäyttäjiä vähintään 50 tai kulutus vähintään 10 m³/vrk), liite (6) 

Valvontatutkimusohjelman laatimisen aikataulu 

Tutkimuslaboratorio

Näytteenottaja Näytteenottajan pätevyys

11 Varautumi- 
nen häiriötilan- 
teisiin

Häiriötilannesuunnitelma tehty, liite (7)  , suunnitelmassa kuvattu veden desinfiointivalmius

Häiriötilannesuunnitelman laatimisen aikataulu 

12 Veden 
turvallisuus- 
suunitelma 
(WSP) 

Koko vedentuotantoketjun kattava riskinarviointi ja riskinhallintasuunnitelma on tehty, liite (8)

Suunnitelman laatimisen aikataulu 

13 Käsittely Hakemuksen käsittely 
Terveydensuojeluviranomainen tekee hakemuksesta terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen päätöksen. Asian käsittelystä 
peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Toiminnanharjoittajan tiedot tallennetaan 
valvontakohdetietokantaan.

Ilmoituksen käsittely 
Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja lähettää yhteyshenkilölle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. 
Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Toiminnanharjoittajan tiedot 
tallennetaan valvontakohdetietokantaan.

14 Laskutus 
ja allekirjoitus

Laskutusosoite

Päätöksen saa lähettää sähköpostilla
Päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys Puhelin

Lomake 
liitteineen 
lähetetään

Osoite 
Vantaan kaupunki 
Kirjaamo / Ympäristökeskus 
PL 1100 
01030 Vantaan kaupunki

Faksi 
09 8392 4163

Sähköposti 
kirjaamo@vantaa.fi

Liitteet
Liite 1   Raakaveden, käsitellyn veden ja ostoveden tutkimustodistukset
Liite 2   Vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualuiden sijainti kartalla
Liite 3   Kopio vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta luvasta veden ottamiseen
Liite 4   Raakaveden käsittelytavan kuvaus / prosessikavio
Liite 5   Raakaveden käsittelykemikaalit
Liite 6   Valvontatutkimusohjelmaesitys
Liite 7   Häiriötilannesuunnitelma, jossa kuvattu veden desinfiointivalmius
Liite 8   Veden turvallisuussuunnitelma (WSP)
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