HAKEMUS
talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi (TsL 18 §)

Päiväys
Dnro
1. Hakemuksen aihe

2. Toiminnanharjoittajan
tiedot

uusi laitos (hakemus viimeistään 3 kk ennen toiminnan aloittamista)
uusi laitos, vesiosuuskunta
toiminnassa olevan laitoksen olennainen laajennus tai muutos (hakemus viim. 30 vrk ennen)
vedenoton tai vedenkäsittelyn laajennus, mikä
verkoston, vedenkäsittelyn, veden laadun tai jakelun muutos, mikä

Toimijan nimi

Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Osoite ja postitoimipaikka

Kotikunta

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö

Puhelin

Faksi

Puhelin

Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (jos eri kuin toimijan osoite)
3. Laitos, jota hakemus
koskee

Laitoksen nimi ja osoite

Vedenjakelualue
kartta, liite nro

4. Vedentuotantoketju
5. Vedenottamot

Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä
m3/a
m3/d

Taloustarkoituksiin toimitettava veden määrä
m3/a
m3/d

Käyttäjämäärä

Laitoksen suunniteltu käyttöönottoajankohta

Rakentamisen suunniteltu
aloittamisajankohta

Kuvaus raakaveden muodostumisalueesta, vedenotosta, vedenkäsittelystä, vesisäiliöistä ja
vesijohtoverkostosta, liite nro
Vedenottamo/vedenottamot, sijainti
kartta, liite nro

6. Vedenkäsittelylaitokset

Vedenkäsittelylaitokset, sijainti

7. Selvitys raakaveden
laadusta,
käyttötarkkailusta ja
käsittelystä

Raakavesi
pintavesi

tekopohjavesi

pohjavesi

kartta, liite nro
Vesi otetaan
järvestä
joesta

lähteestä

Selvitys raakaveden laadusta ja käsittelytavasta, liite nro
Selvitys muodostumisalueesta ja sillä olevista toiminnoista, liite nro
Selvitys ostettavan veden laadusta, liite nro
Vesioikeus määrännyt suoja-alueen _______/_______ 20______ päätösnro

8. Selvitys käsitellyn
veden/talousveden
laadusta,
käsittelymenetelmistä ja
kemikaaleista

ei käsittelyä
alkalointi
desinfiointi
maahan imeytys
muu käsittely, mikä

suodatus

kemiallinen saostus ja selkeytys

Selvitys käytetyistä kemikaaleista, liite nro
Selvitys käsitellyn veden laadusta (aikaisemmat tutkimukset), liite nro

9. Vedenottolupa

Kopio vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta luvasta veden ottamiseen, liite nro
Jos laitos ostaa vettä, tähän kirjataan vettä myyvän laitoksen yhteystiedot

10. Vastaava hoitaja ja
tiedot pätevyydestä
tehtävään

Nimi ja yhteystiedot
ei nimetty
Koulutus

Kokemus

Asema/ tehtävät laitoksessa
11. Hygieniaosaaminen

Selvitys laitoksen henkilökunnan talousvedenhygieenisestä osaamisesta

12. Vedentuotantoketjun
riskinarviointi

Selvitys riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta, liite nro

13. Laitoksen
omavalvonta

Käyttötarkkailusuunnitelma, liite nro

14. Valvontatutkimusohjelma

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

15. Häiriötilanteisiin
varautuminen

Selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta ja muiden toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, liite
nro
Vesihuoltolaitos liittää vesihuoltolain (119/2001) 15 a § mukaisen suunnitelman häiriötilanteisiin
varautumisesta, liite nro

16. Muut tarpeelliset
tiedot talousveden
laadun arvioimiseksi
17. Allekirjoitus

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys

_______/_______ 20 ________

Viranomainen täyttää
Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti
kyllä

ei

_____/_____ 20 ______

Lausuntoja on pyydetty

Pyydetty lisätietoja

Avi _____/_____ 20 _____

_____/_____ 20 ______

Ely _____/_____ 20 _____

Pyydetyt lisätiedot on saatu
_____/_____ 20 ______

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Kunta tai kunnat, johon laitos toimittaa vettä tai jonka alueelta se ottaa vettä
Lähetetty hakemus tiedoksi ja lausuntoja varten _____/_____ 20 ______
terveydensuojeluviranomainen, mikä/mitkä
Aluehallintovirasto,

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristöterveys

toimipaikka

Askonkatu 2
15100 Lahti

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

Puh. 03 733 4577

terveydensuojelu@lahti.fi
www.lahti.fi

toimipaikka

Y-0149669-3

