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Läheffiä
Peruspalvelukuntayhtymä Selånne

Reisjärventie I
85900 REISJÄRVI

Vastssnottala

Kärsämäen Veslhuolto OY

Aleksintie 1

86710I$R$ÄMÄK|

Tolmlja
Kohde

Tolminnan niml
Toiminta
Aika

PäätöS
Terveydensuojelutoi miala

Pvm 5jA2421
Tapahtumatunnus 1280112

Kärsämäen Vesihuolto Oy (01 86490-0)

Kårsämåen Vesihuolto Oy / Verkosto

Aleksintie 1, 86710 XÄnsÄUÄXt

Kärsämåen Vesihuolto Oy / Verkosto

Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (1 352/2015)

2.8.2021

Asia

päätös terveydensuojelulain 20 g:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja

käsittelystä perittävästä maksusta'

Päätös koskee vedenjakelualuetta: Kårsämäen Vesihuolto oyA/erkosto

Asian vlrellletulo la tarkastukset

Esitys risklnarvioinnin hyväksymisestä on jåtetty terveydensuojeluviranomaiselle 2'8'2021'

ympåristötarkaståja on iarkastanut riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan esityksen 3.8'2421

PyydeQ[ lausunnot

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja.

Agian vireilläoloEta ilmoittamlnen ia asianomaisten kuuleminen

Esityksen vireilläolosta on ilmoitettu peruspalvelukuntayhtymä Selånteen sähköisellä ilmoilustaululla

sekäKårsämäenkunnannettisivuilla4.-26.8'2021välisenajan.

Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtäån muistutusta'

Tolmlnnanharjolttaian kuuleminen

Toiminnanharjoittajaa eiole kuultu, koska esitys hyvåksytään ilman ehtoja'

Päätös Ja ehdot

Esityksen mukainen riskinarviointi hyväksytään'

Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävå ajantasalla. Riskinaruiointi tulee tarkastaa aina, kun se

olosuhteiden taiohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on aiheellista. Nyt jo riskinarvioinnin

hyväksymisprosessin aikana on iullut tietoja, jotka on huomioitava riskinarvioinnissa ja riskinarviointi on

päivitettåvä niiden mukaisesti'

Perustelut

ToiminnanharjoittaJan esityksen ja riskinarvioinnin tarkastuksen perusteella riskinarvlointi kattaa koko

vedentuotantot"tlun. Risk-ianalyysin perusteella havaituille riskitekijöille on määritelty halllntakeinoja.

Hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ia

toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa.

Riskienhallinta on on tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali ja

terveysminiisteriön asetuksen 1352/201s g:n 3 mukaisestikäyttäen standardia sFs'EN 15975'2 taisitä
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vastaavaa muutä kansainvålistä standardia eli Water Safety Plan (WSP) - periaatteen mukaisesti.

Päåtöksen voimassaolo

Påätös on voimassa toistaiseksi

Päåtöksen perusteena käytetyt aslakiriat

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 $:n mukainen hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä liitteineen.

WSP työkalun kautta käsillå oleva materiaali
Kårsåmäen Vesihuolto Oy:n Valvontatutkimusohjelma 1. 1.201 7 alkaen

Lisätiedot

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1 994) 20 S

Hallintolaki (43412003) 34 S
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
(135212015) 7a $
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (62111999)24 $ 1 mom. {7,8,17 tai 20)

Peruspalvelukuntayhtymä Selånne, yrnpäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintasäåntö
(ympäristölautakunta 25.4.2018 $ 16, päivitetty 27.3.2019 $ 8 ja 31.3.2021 S 37)

Muuloksenhaku

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Maksu 360,00 €

Maksuperusteet

Hakemuksen käsittelystä peritåän peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen

22.4.2A21$ 59 hyvåksymän maksutaksan mukainen maksu.

Käsittelymaksun määråytymisen perusteena on päätöksen käsittelyyn kuluva aika.

Valvontamaksun muutoksenhakuohie

Kunnan ympåristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan

maksuun tyytymåtön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

annetun lain (706/2007) 9 $:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalituksen voi tehdå sillä
perusteella, että julkinen saätava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus on tehtävå

viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on måärätty tai

maksuunpantu. Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn

eräpäivåån mennessä, Perustevalitus tehdåän Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Yhteystiedot:

Pohjois,suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, PL189,90101 Oulu taisähköisesti; pohjols-

suomi.hao(at)oikeus.fi

Tarkastafa Tanja Lamberg

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

0403008275

tanja.lamberg@selanne.net

Llltteet Liite 1 : oikaisuvaatimusohjeet.pdf

Toiminnanharjoittaja

Aluehallintovirasto

ELY-keskus

Ppky Selänteen ympäristölautakunta

Dokumentin jakelu
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