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Lähettäjä

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Reisjårventie 8

85900 REISJARVI

Vastaanottala

Kolirannan vesiosuuskunta

Hakalantie 113

86710 KÄRSÄMÄKI

Toimija
Kohde

Toiminnan nimi

Toiminta
Aika

Päätös
Terveydensuojelutoimiala

Pvm 29.12.2021

Tapahtumalunnus 1280729

Kotirannan vesiosuuskunta (01 865014)

Kotirannan Vesiosuuskunta, Verkosto
" "-L:

Kotirannan vesiosuuskunta, verkosto

Talousvettä toimittavan laitoksen vedeniakelual ue (135212015)

25.11.202'l

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

käsittelystä perittävästä maksusta. Päätös koskee vedeniakelualuetta: Kotirannan vesiosuuskunta,

Verkosto

Asian vireilletulo ja tarkastukset

Esitys riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviranomaiselle 25.11.2021.

ympäristötarkastaja on tarkastanut riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan esityksen 28"11.2021

Pyyde$fi lausunnot

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja'

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ia asianomaisten kuuleminen

Esityksen vireilläolosta on ilmoitettu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sähköisellä ilmoitustaululla

sekä Kärsämäen kunnan nettisivuilla 29.11.- 20.12.2021 välisen ajan. Määräaikaan mennessä ei

saapunut yhtään muistutusta.

Toiminnanharjoittajan kuuleminen

Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska esitys hyväksytään ilrnan ehtoja.

Päätös ja ehdot

Esityksen mukainen riskinarviointi hyväksytään. Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajantasalla'

Riskinarviointi tulee tarkastaa aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen

takia on aiheellista. Riskinarvioinnin yhteydessä havaituille riskeille määritettyjä hallintakeinoja ja

hallintakeinojen toimivuuden seurantaa tulee ylläpitää ja kehittää.

Perustelut

Toiminnanharjoittajan esityksen ja riskinarvioinnin tarkastuksen perusteella riskinarviointi kattaa koko

vedentuotantoketjun. Riskianalyysin perusteella havaituille riskitekijöille on määritelty hallintakeinoja.

Hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja

toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa. Riskienhallinta on on tehty talousveden

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali ja terveysminiisteriön asetuksen 135212015

g:n 3 mukaisesti käyttäen standardia SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavaa muuta kansainvälistä

standardia eliWater Safety Plan (WSP) - periaatteen mukaisesti'

Päätöksen voimassaolo
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Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päälöksen perusteena käytetyt aslakirlat

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 $:n mukainen hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä liitteineen.
Kotirannan vesiosuuskunnan Valvontatutkimusohjel ma 1.1.201T alkaen

Lisätiedot

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1 994) 20 S

Hallintolaki (434/2003) 34 S

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
(1352/2015) 7a $
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1g99) 24 g 1 mom. (7,s, lr tai 20)

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintasääntö
(ympäristölautakunta 25.4.20'18 g 16, päivitetty 27.3.2019 g 8 ja 31.3.202j S 37)

Muutoksenhaku

Oi kaisuvaatimusohje liitteenä.

Maksu 180,00 €

Maksuperusteet

Hakemuksen käsittelystä peritään peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen
22.4.20219 59 hyväksymän maksutaksan mukainen maksu.

Käsittelymaksun määräytymisen perusteena on päätöksen käsittelyyn kuluva aika.

Valvontamaksun muutoksenhakuohje

Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan
maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
annetun lain (706/2007) 9 $:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalituksen voi tehdä sillä
perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus on tehtävä
viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai
maksuunpantu, Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn
eräpäivään mennessä. Perustevalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Yhteystiedot:
Pohjois-suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, pL189, 90'101 oulu tai sähköisesti: pohjois-
suomi.hao(at)oikeus.fi

Tarkastaja Tanja Lamberg

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

0403008275

tanja.lamberg@selanne.net

Liifteet Liite 1 : oikaisuvaatimusohjeet.pdf

Dokumentin jakelu ToiminnanharJoittaja

Aluehallintovirasto

ELY-keskus

Ppky Selänleen ympäristölautiakunta
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Oikaisuvaatioikaisuvaatimuksen.tehdävot kirjallisenPäätökseen tyytymätön
taiohon kohdistettuon oikeuteen,tehdäsaa S€t jonkamuksen J

Oikaisuvaatimus-
oikeus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Ympäristölautakunta
Reisjärventie I A
85900 REISJÄRVI

tehdään (osoite ja postiosoite)Viranomainen, jolle kirj allinen oikaisuvaatimusOikaisuvaatimusvi-
ranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtiivä 14 päiviin k:uluessa päätöksen tiedoksisaannista'
päätöksestä seitsemänmuutasaaneen näytetä,tiedon,katsotaan jolleiAsianosaisen

eril-aikana,saantitodistuksen osoittamanaläheffämisestä,eenkuluessa kirjparvan
luowtushetkellä.t:'iaikanaedoksiti saantitodistukseenlisesti

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen

alkaminen

Lähetetty sähköpostin kautta 29.12.2021 seuraaville:

- KotirannanVesiosuuskunta/Yhteyshenkilö
- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Aila Halonen

- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeslms/ Hanna

Hentilä
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

ympäristönsuoj eluviranomainen/Ympåiristötarkastaj a Heikki Estola

Päätöksen tiedoksi-
anto asianosaiselle

Tieto päätöksestä j a päätösasiakirj

20.1 .2022 Selänteen nettisivuilla (
at pidetään yleisesti nähtävillä 30.12'2021 '
ilmoitukset ja kuulutukset) sekä Kärsämäen

kunnan nettisivui lla. Vesilaitoksen laatima riski arviointi on tarkoitettu

sitä ei aseteta nähtäville.

Nähtävänäolo

annen

vaatimus on alle-anseailmi tektjjon perusteineenOikaisuvaatimuksesta käytävä
en-vaatimusviranomaiselletoimitettava oikaisuonOikaisuvaatimusoitettava.kirj

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittami-
nen




