Asia

Toiminnanharjoittaja ja
yhteystiedot
Y-tunnus
Vedenjakelualue/alueet
Vireille tulo

Siuruan vesiosuuskunta
Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin
hyväksymisestä. Käsittelystä perittävä maksu, 159,00 €.
Siuruan vesiosuuskunta
Siuruantie 3141
93187 Ala-Siurua
siuruanvesiosuuskunta@gmail.com
0595095-3
Siuruan vesiosuuskunnan vedenjakelualue
Esitys riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviranomaiselle
07.04.2019. Ympäristötarkastaja Kalle Oiva on tarkastanut riskinarvioinnin
hyväksymistä koskevan esityksen sekä riskinarvioinnin 17.05.2019.

Pyydetyt lausunnot

Riskiarvioinnin hyväksymisestä ei ole pyydetty muilta viranomaisilta lausuntoa.

Asian vireilläolosta
ilmoittaminen ja
asianosaisten
kuuleminen

Esityksen vireilläolosta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla ja
verkkosivuilla 08.-30.04.2019. Riskiarviointi on tarkoitettu vain toimijan ja
viranomaisen käyttöön, joten riskiarvioinnista on julkaistu yleisölle ainoastaan lyhyt
kuvailu. Riskiarvioinnin yhteydessä ei järjestetty erityistä asianosaisten kuulemista.
Määräaikaan mennessä terveydensuojeluviranomaiselle ei saapunut yhtään
muistutusta. Päätös riskiarvioinnin hyväksymisestä on kuulutettuna 20.05.-20.06.2019
Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

Toiminnanharjoittajan
kuuleminen
Perustietoja

Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska esitys hyväksytään ilman ehtoja.

Tarkastuskertomus

Riskiarviointi täyttää sille asetetut tavoitteet. Riskiarviointia tulee päivittää
tarvittaessa.

Päätös ja ehdot

Esityksen mukainen riskinarviointi hyväksytään.

Riskinarviointi on laadittu pienten vesilaitosten tarkastuslomakkeella sekä
hakemuslomakkeella siten, että talousvesiasetuksen 7 a §:ssä vaaditut tiedot
täyttyvät.

Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Riskinarviointi tulee tarkistaa
aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on
aiheellista.
Päätöksestä on tehty kaksi saman sisältöistä ja allekirjoitettua kappaletta.
Perustelut

Toiminnanharjoittajan esityksen ja terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen
perusteella riskinarviointi kattaa koko vedentuotantoketjun, riskien hallintakeinot
ovat tarkoituksenmukaisia, niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja
toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa.

Päätöksen
voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Käsittelyä koskeva
maksu

Käsittelymaksun määräytymisen perusteena on päätöksen käsittelyyn kuluva aika.
Ilmoituksen käsittelymaksu on 106 €. (Oulunkaaren ympäristöpalveluiden maksutaksa
12.10.2018 § 80 kappale 2, kohta 5, alakohta A 11)

Päätöksen perusteena
käytetyt asiakirjat

Riskiarvioinnin hyväksymishakemus
Pienten vesilaitosten tarkastuslomake

Laskutusosoite

Siuruan vesiosuuskunta
Siuruantie 3141
93187 Ala-Siurua

Sovelletut
oikeusohjeet

Päätöksessä käytetyt terveydensuojelulain sekä alempiasteisten säädösten kohdat.
Terveydensuojelulaki (763/1994) 20 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista (1352/2015) 7a §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24§ 1.mom (7, 8, 17 tai 20)
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden maksutaksa 12.10.2018 § 80 kappale 2, kohta 5,
alakohta A 11

Päätöksen tekijä
Kalle Oiva
Ympäristötarkastaja
p. 040 660 8316
Oikaisuvaatimusviranomainen

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Oulunkaaren
ympäristölautakunnalta. Oikaisuvaatimusohje liitteenä. Käsittelymaksuun voi hakea
muutosta perustevalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Perustevalitusohje
liitteenä.

Tiedoksi antaminen

Toiminnanharjoittaja, alkuperäinen saantitodistuskirjeenä
Oulunkaaren ympäristölautakunta
Aluehallintovirasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lausunnon antajat
Muut asianosaiset
Oikaisuvaatimusohje
Perustevalitusohje

Liitteet

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätöspäivä

Ympäristötarkastaja
OIKAISUVAATIMUSOIKEUS

OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN

(LIITE 1)

Pykälä

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen se, johon päätös kohdistuu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.

Osoite ja postiosoite

Pudasjärven kaupunki
Oulunkaaren ympäristölautakunta
PL 10
Varsitie 7
93101 PUDASJÄRVI
OIKAISUVAATIMUSAIKA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. - Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Pöytäkirja on nähtävillä

.

. 2019 -

.

. 2019

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
Pöytäkirjaa ei ole julkaistu yleisessä tietoverkossa
TIEDOKSIANTO

Asianosainen:
Annettu tiedoksi asianosaiselle
__ kirje annettu postin kuljetettavaksi
___ päätös luovutettu asianosaiselle
__ päätös lähetetty sähköpostilla
Pudasjärvellä
________________________
Tiedoksiantajan allekirjoitus

________________________
Vastaanottajan allekirjoitus

___ muulla tavoin (saantitodistus/haastemies)
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi perusteluineen päätöstä koskeva muutosvaatimus ja se on
oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.

Perustevalitusohje (aiheellinen vain maksullisen käsittelyn tapauksessa)

(LIITE 2)

Kunnan ympäristöterveydenhuolto- tai ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymään
taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön voi tehdä maksusta verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen.
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn
eräpäivään mennessä.
Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai
maksuunpantu virheellisesti.
Perustevalitusviranomainen
Perustevalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, yhteystiedot:
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Perustevalitusaika
Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien,
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.

