TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 18 a §:n
MUKAINEN ILMOITUS
(Talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista toimintaa sekä talousveden jakelualue)
Ympäristöterveyspalvelut

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Toimija täyttää soveltuvin osin
1. Ilmoituksen aihe

Talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa
vedenottamoa tai vedenkäsittelyä
Talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista
toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos

Ilmoitus koskee
Toiminnan aloittamista
Toiminnan olennaista muuttamista
Toimijanharjoittajan vaihtumista

Yhteisessä tai yksityisessä käytössä oleva kaivo,
muu vedenottamo tai vesisäiliö (väh. 50 henkilöä
tai väh. 10 m3/vrk)
2. Toiminnanharjoittajan
tiedot

Toiminnanharjoittajan nimi (Kaupparekisterissä)

Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Toiminnanharjoittaja/yhteyshenkilö

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Laskutusosoite

3. Y-tunnus

Y-tunnus

4. Kohde, jota ilmoitus
koskee

Kaivon / vedenottamon / vesisäiliön ja vedenjakelualueen nimi ja osoite

Kaivo / vedenottamo on

porakaivo

rengaskaivo

muu, mikä

Ostoveden toimittaja

Vedenjakelualueen sijainti

Kartta vedenjakelualueesta liitteenä

Otettavan veden kokonaismäärä

Talousvetenä käytettävän veden määrä

3

(m3/vrk)

(m /vrk)
Käyttöönottoajankohta

Käyttäjämäärä (henkilöä)

Ympäristöterveyspalvelut – Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti Miljöhälsotjänster – Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis
PL - PB 71
Käyntiosoite - Besöksadress
08101 LOHJA - LOJO
Karstuntie 4 - Karstuvägen 4
ymparistoterveys@lohja.fi

Puh. - tfn (019) 3690 (vaihde - växel)
Telefax (019) 369 4406

5. Selvitys veden laadusta ja tarkkailusta
sekä henkilökunnan talousvesihygieenisestä
osaamisesta

Vettä tutkitaan säännöllisesti, (tutkimustodistus liitteenä)
Vettä ei ole tutkittu
Henkilökunnalla on vesityökortti

Näytteenottosuunnitelma on laadittu
Näytteenottosuunnitelmaa ei ole laadittu
6. Häiriötilanteisiin varautuminen

7. Liitteet

Selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta liitteenä

Kartta vedenjakelualueesta, verkostosta ja kiinteistöistä, joille vettä jaetaan
Tutkimusselostus veden laadusta
Suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta
Suunnitelma /ehdotus näytteenotosta
Muut liitteet, mitkä:

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Viranomainen antaa ilmoituksen perusteella toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä ja pyytää tarvittaessa ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeellisia lisätietoja. Tiedot tallennetaan ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään.
Ilmoitus ja liitteet toimitetaan os. Lohja, Ympäristöterveyspalvelut, PL 71, 08101 Lohja.

Viranomainen täyttää
Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti

Lisätietoja on pyydetty

Pyydetyt lisätiedot on saatu

_____/_____ 20 ______

_____/_____ 20 _____

_____/_____ 20 ______

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

kyllä

ei

