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IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323  
sähköposti: terveysvalvonta@imatra.fi 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
 

 

Diaarinro 35/11/02/02/00/2022 § 1/2023 Pvm 19.1.2023 
 

Asia PÄÄTÖS TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISEN  
TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAN LAITOKSEN RISKIENHALLIN-
TASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ JA PERITTÄVÄSTÄ 
MAKSUSTA   

  
Kohde: Rautjärven vesihuoltoliikelaitos, Rautjärven Simpeleen-
Laikon vedenjakelualue ja Rautjärven Asemanseudun vja 

 
  
Valmistelija ympäristöinsinööri Armi Kainulainen 
  
Toiminnanharjoittaja Rautjärven vesihuoltoliikelaitos 
 y-tunnus 0206951-1 
   
Hakemus Esitys koskee osoitteessa Simpeleentie 12, 56800 Simpele sijaitsevan 

talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä. 
 
Hakemuksen         
vireilletulo ja                  
tarkastukset Esitys riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviran-

omaiselle 12.4.2022. Esitystä on pyydetty täydentämään ja riskinarvi-
oinnin raportit ovat saapuneet 23.12.2022. Ympäristöinsinööri Armi Kai-
nulainen on tarkastanut riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan esityk-
sen liitteineen 19.1.2023.  

 Ympäristöinsinööri Armi Kainulainen on osallistunut riskinarviointiin yh-
teistyössä toiminnanharjoittajan kanssa. Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukselle on annettu tieto riskinarvioinnin tekemisestä ja heidän edusta-
jalla on lukuoikeus laitoksen WSP-järjestelmään.  

 
 Laitos on tarkastettu viimeksi 19.12.2022. 
 
Pyydetyt lausunnot Muita toiminnanharjoittajaa valvovia kunnan terveydensuojeluviranomai-

sia ei ole, joten lausuntoja ei ole pyydetty. 
  
    
Asian vireilläolosta 
ilmoittaminen ja    
asianosaisten  
kuuleminen Vireilläolosta ei ole ilmoitettu, koska toiminnan ei ole katsottu aiheutta-

van merkittävää terveyshaittaa. 
  
 Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska esitys hyväksytään ilman eh-

toja. 
 

 Perustiedot Riskinarviointi on tehty verkkopohjaisella WSP-työkalulla ja siinä on ar-
vioitu koko vedentuotantoketjuun liittyvät terveydelliset vaarat ja luotu 
vaaroista aiheutuville riskeille hallintakeinot. Pohjavesialueille, joissa si-
jaitsee laitoksen vedenottamoita, on tehty suojelusuunnitelmat vuonna 
2016. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tietoja hyödynnettiin ris-
kinarvioinnin yhteydessä. 



 
 
 
 Asiaa valmistelevalla ympäristöinsinöörillä on lukuoikeus toimijan WSP-

järjestelmään ja sieltä on saatavissa erilaisia raportteja. Hakemuksen 
liitteissä on mm. raportit riskeistä prosessipisteittäin ja suuruusluokittain.  

 
Hakemuksen mukana olevassa toimenpideohjelmassa on kuvattu kuta-
kin toimenpidettä ja jokaiselle on määrätty vastuuhenkilö ja useimmille 
myös tavoite päivämäärä. Seurantaohjelmassa on seurattavat asiat ja 
niille on määritetty vastuuhenkilö ja seurantatiheys. 

 
 Tässä päätöksessä ei kerrota tarkemmin riskeistä ja niiden hallintatoi-

menpiteistä, jotta tietoja ei voida käyttää laitoksen toiminnan tarkoituk-
selliseksi vahingoittamiseksi. 

 
Päätös  
ja siihen liittyvät  
määräykset Esityksen mukainen riskinarviointi hyväksytään.  
 Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Riskinarviointi 

tulee tarkistaa aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tieto-
jen muuttumisen takia on aiheellista.  

 
Päätöksen  
perustelut Toiminnanharjoittajan esityksen perusteella riskinarviointi kattaa koko 

vedentuotantoketjun, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, 
niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on 
sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa. Riskienhallinta on tehty talous-
veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti käyttäen 
standardia SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavaa muuta kansainvälistä 
standardia eli Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti.  

 
 Toiminnanharjoittajan esittämä riskinarviointi sisältää talousveden laatu-

vaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksen (1352/2015) 7 a §:n mukaiset tiedot:  

 1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä; 
 2) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistu-

neen työryhmän kokoonpano; 
 3) luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualu-

eella jaettavan talousveden saastumista; 
 4) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä ris-

kien poistamiseksi tai vähentämiseksi;  
 5) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmista-

miseksi; 
 8) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista veden-

käyttäjien tiedottamista varten. 
 Yhteenvetoon ei saa sisällyttää talousvettä toimittavan laitoksen turvalli-

suutta vaarantavia yksityiskohtaisia tietoja. 
 
  
Päätöksen   
voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Tämän ensimmäisen hyväksymisen 

jälkeen riskinarvioinnin ajantasaisuus arvioidaan suunnitelmallisten tar-
kastusten yhteydessä. 

        
Päätöksestä perittävä 
maksu Imatran kaupunginvaltuuston vahvistaman (14.11.2022 § 125) Imatran 

seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksan perusteella päätän hy-



väksymishakemuksen käsittelystä seuraavan maksun: 
 
 
 Hyväksymishakemuksen käsittelymaksu on 220 €. 
  
 Perusteena on päätöksen käsittelyyn kulunut aika ja tuntihinta 55 €/h.

   
 
Sovelletut 
oikeusohjeet 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 § 
 
 
Toimivallansiirto Imatran seudun ympäristölautakunta 28.9.2021 § 60. 
 
 
Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. 
 
 
Allekirjoitus ja 
nimenselvennys Armi Kainulainen 
 ympäristöinsinööri  
 puh. 020 617 4330 
 
Jakelu -  Rautjärven vesihuoltoliikelaitos, sähköpostilla Juho Jylhä (toimija) 
  
Tiedoksi  - Imatran seudun ympäristölautakunta    
    
  
 
Nähtävänäolo Tieto päätöksestä on nähtävillä Imatran seudun ympäristötoimen verk-

kosivuilla. 
 
Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET      
TERVEYDENSUOJELUASIAT 

 
Diaarinro: 35/11/02/02/00/2022 § 1/2023 Pvm 19.1.2023 
  

 
Oikaisuvaatimus-
oikeus 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 
 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen 
 
 
 

 
Viranomainen, jolle kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään (osoite ja postiosoite) 
 
Imatran kaupunki 
Imatran seudun ympäristölautakunta 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi 
 

Oikaisuvaatimus- 
aika ja sen alka-
minen 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kir-
jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana, erillisesti tiedoksisaantitodistuk-
seen merkittynä aikana tai asiakirjan luovutushetkellä. 
Tiedoksisaantipäivään ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen. 
  

 
Oikaisuvaati-  
muksen sisältö ja 
toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

 
 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  

 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä   

  
 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 

 
Asianosainen 

   
 

 
 
 
 
 

 
 Luovutettu asianosaiselle 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 

 
Asianosainen 
 

   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 

  
Muulla tavoin: sähköpostilla hakemuksen allekirjoittaneelle Juho Jylhälle 19.1.2023 

 

Lisätietoja  
 
 
 
 
 
 
 

Liitetään päätökseen 
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IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323  
sähköposti: terveysvalvonta@imatra.fi 


VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
 


 


Diaarinro 35/11/02/02/00/2022 § 1/2023 Pvm 19.1.2023 
 


Asia PÄÄTÖS TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISEN  
TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAN LAITOKSEN RISKIENHALLIN-
TASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ JA PERITTÄVÄSTÄ 
MAKSUSTA   


  
Kohde: Rautjärven vesihuoltoliikelaitos, Rautjärven Simpeleen-
Laikon vedenjakelualue ja Rautjärven Asemanseudun vja 


 
  
Valmistelija ympäristöinsinööri Armi Kainulainen 
  
Toiminnanharjoittaja Rautjärven vesihuoltoliikelaitos 
 y-tunnus 0206951-1 
   
Hakemus Esitys koskee osoitteessa Simpeleentie 12, 56800 Simpele sijaitsevan 


talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä. 
 
Hakemuksen         
vireilletulo ja                  
tarkastukset Esitys riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviran-


omaiselle 12.4.2022. Esitystä on pyydetty täydentämään ja riskinarvi-
oinnin raportit ovat saapuneet 23.12.2022. Ympäristöinsinööri Armi Kai-
nulainen on tarkastanut riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan esityk-
sen liitteineen 19.1.2023.  


 Ympäristöinsinööri Armi Kainulainen on osallistunut riskinarviointiin yh-
teistyössä toiminnanharjoittajan kanssa. Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukselle on annettu tieto riskinarvioinnin tekemisestä ja heidän edusta-
jalla on lukuoikeus laitoksen WSP-järjestelmään.  


 
 Laitos on tarkastettu viimeksi 19.12.2022. 
 
Pyydetyt lausunnot Muita toiminnanharjoittajaa valvovia kunnan terveydensuojeluviranomai-


sia ei ole, joten lausuntoja ei ole pyydetty. 
  
    
Asian vireilläolosta 
ilmoittaminen ja    
asianosaisten  
kuuleminen Vireilläolosta ei ole ilmoitettu, koska toiminnan ei ole katsottu aiheutta-


van merkittävää terveyshaittaa. 
  
 Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska esitys hyväksytään ilman eh-


toja. 
 


 Perustiedot Riskinarviointi on tehty verkkopohjaisella WSP-työkalulla ja siinä on ar-
vioitu koko vedentuotantoketjuun liittyvät terveydelliset vaarat ja luotu 
vaaroista aiheutuville riskeille hallintakeinot. Pohjavesialueille, joissa si-
jaitsee laitoksen vedenottamoita, on tehty suojelusuunnitelmat vuonna 
2016. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tietoja hyödynnettiin ris-
kinarvioinnin yhteydessä. 







 
 
 
 Asiaa valmistelevalla ympäristöinsinöörillä on lukuoikeus toimijan WSP-


järjestelmään ja sieltä on saatavissa erilaisia raportteja. Hakemuksen 
liitteissä on mm. raportit riskeistä prosessipisteittäin ja suuruusluokittain.  


 
Hakemuksen mukana olevassa toimenpideohjelmassa on kuvattu kuta-
kin toimenpidettä ja jokaiselle on määrätty vastuuhenkilö ja useimmille 
myös tavoite päivämäärä. Seurantaohjelmassa on seurattavat asiat ja 
niille on määritetty vastuuhenkilö ja seurantatiheys. 


 
 Tässä päätöksessä ei kerrota tarkemmin riskeistä ja niiden hallintatoi-


menpiteistä, jotta tietoja ei voida käyttää laitoksen toiminnan tarkoituk-
selliseksi vahingoittamiseksi. 


 
Päätös  
ja siihen liittyvät  
määräykset Esityksen mukainen riskinarviointi hyväksytään.  
 Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Riskinarviointi 


tulee tarkistaa aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tieto-
jen muuttumisen takia on aiheellista.  


 
Päätöksen  
perustelut Toiminnanharjoittajan esityksen perusteella riskinarviointi kattaa koko 


vedentuotantoketjun, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, 
niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on 
sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa. Riskienhallinta on tehty talous-
veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti käyttäen 
standardia SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavaa muuta kansainvälistä 
standardia eli Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti.  


 
 Toiminnanharjoittajan esittämä riskinarviointi sisältää talousveden laatu-


vaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksen (1352/2015) 7 a §:n mukaiset tiedot:  


 1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä; 
 2) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistu-


neen työryhmän kokoonpano; 
 3) luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualu-


eella jaettavan talousveden saastumista; 
 4) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä ris-


kien poistamiseksi tai vähentämiseksi;  
 5) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmista-


miseksi; 
 8) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista veden-


käyttäjien tiedottamista varten. 
 Yhteenvetoon ei saa sisällyttää talousvettä toimittavan laitoksen turvalli-


suutta vaarantavia yksityiskohtaisia tietoja. 
 
  
Päätöksen   
voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Tämän ensimmäisen hyväksymisen 


jälkeen riskinarvioinnin ajantasaisuus arvioidaan suunnitelmallisten tar-
kastusten yhteydessä. 


        
Päätöksestä perittävä 
maksu Imatran kaupunginvaltuuston vahvistaman (14.11.2022 § 125) Imatran 


seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksan perusteella päätän hy-







väksymishakemuksen käsittelystä seuraavan maksun: 
 
 
 Hyväksymishakemuksen käsittelymaksu on 220 €. 
  
 Perusteena on päätöksen käsittelyyn kulunut aika ja tuntihinta 55 €/h.


   
 
Sovelletut 
oikeusohjeet 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 § 
 
 
Toimivallansiirto Imatran seudun ympäristölautakunta 28.9.2021 § 60. 
 
 
Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. 
 
 
Allekirjoitus ja 
nimenselvennys Armi Kainulainen 
 ympäristöinsinööri  
 puh. 020 617 4330 
 
Jakelu -  Rautjärven vesihuoltoliikelaitos, sähköpostilla Juho Jylhä (toimija) 
  
Tiedoksi  - Imatran seudun ympäristölautakunta    
    
  
 
Nähtävänäolo Tieto päätöksestä on nähtävillä Imatran seudun ympäristötoimen verk-


kosivuilla. 
 
Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET      
TERVEYDENSUOJELUASIAT 


 
Diaarinro: 35/11/02/02/00/2022 § 1/2023 Pvm 19.1.2023 
  


 
Oikaisuvaatimus-
oikeus 


 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 


 
 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen 
 
 
 


 
Viranomainen, jolle kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään (osoite ja postiosoite) 
 
Imatran kaupunki 
Imatran seudun ympäristölautakunta 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi 
 


Oikaisuvaatimus- 
aika ja sen alka-
minen 


 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kir-
jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana, erillisesti tiedoksisaantitodistuk-
seen merkittynä aikana tai asiakirjan luovutushetkellä. 
Tiedoksisaantipäivään ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen. 
  


 
Oikaisuvaati-  
muksen sisältö ja 
toimittaminen 


 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 


 
 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  


 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä   


  
 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 


 
Asianosainen 


   
 


 
 
 
 
 


 
 Luovutettu asianosaiselle 


Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 


 
Asianosainen 
 


   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 


  
Muulla tavoin: sähköpostilla hakemuksen allekirjoittaneelle Juho Jylhälle 19.1.2023 


 


Lisätietoja  
 
 
 
 
 
 
 


Liitetään päätökseen 
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