EV 45/2000 vp- HE 18/2000 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 18/2000 vp laiksi terveydensuojelulain
muuttamisesta. Eduskunta, jolle sosiaali- ja

terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 7/2000 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
terveydensuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 16 § :n 1 ja
3 momentti, 17 §:n otsikko, 2 ja 3 momentti, 18 §:n otsikko, 1 ja 2 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 §,sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 3 momentti laissa 77711996 ja 21 § laissa
120011999, sekä
lisätään 16 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3
ja 4 momentiksi, seuraavasti:
16 §

Määritelmät
Talousvedellä tarkoitetaan luonnon kivennäisvettä ja lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävää vettä lukuun ottamatta:
1) kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin
kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä; sekä
2) kaikkea vettä, jota elintarvikealan yrityksessä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.
Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä,
jota käytetään yksinomaan peseytymiseen,
pyykinpesuun, siivoukseen, saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.
200488

Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa vesijohtovettä
tai pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä talousvetenä käytettäväksi.
17 §

Yleiset vaatimukset ja niistä poikkeaminen
Vedenottama sekä talousvettä toimittava
laitos on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava sekä sitä hoidettava siten, että talousvesi täyttää 1 momentissa säädetyt vaatimukset. Vedenottaman suoja-alueista säädetään erikseen.
Lääninhallitus voi hakemuksesta myöntää
määräaikaisen poikkeuksen 21 §:n nojalla
säädetyistä laatuvaatimusten täyttämisestä.
Poikkeus voidaan myöntää, jos talousveden
toimittamista ei voida hoitaa kyseisellä alueella millään muulla kohtuulliseksi katsotta-
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valla tavalla eikä poikkeamisesta aiheudu
vaaraa ihmisten terveydelle.

van laitoksen jakaman veden laatua sekä
tankeissa, pulloissa tai säiliöissä myytäväksi
tarkoitetun talousveden laatua.

18 §

Ilmoitus talousvettä toimittavasta laitoksesta

21 §

Talousvettä toimittavan laitoksen vedenottopaikasta, veden laadusta ja käsittelytavasta
on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen veden laadun kannalta olennaisiin
toimiin ryhtymistä.
Ilmoitus on tehtävä myös, jos vedenottoa
tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan
tai muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu käytettävän veden laadun
kannalta olennaisia muutoksia.

Talousvettä koskevat asetukset

20 §

Talousveden valvonta, veden käyttöä
koskevat määräykset ja veden välityksellä
leviävän taudin ehkäiseminen
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
säännöllisesti valvottava talousvettä toimitta-
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään tarkemmin 17 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen poikkeusta haettaessa ja myönnettäessä noudatettavasta menettelystä.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään tarkemmin talousveden laatuvaatimuksista, desinfioimisesta, käsittelyyn käytettävistä kemikaaleista, johtamis- ja käsittelylaitteiden materiaalien
terveydellisistä
ominaisuuksista sekä muista veden laatuun
vaikuttavista seikoista samoin kuin talousveden säännöllisestä valvonnasta ja tarvittavista tutkimuksista. Talousveden desinfiointiaineiden hyväksymisestä säädetään kemikaalilaissa (7 4411989).
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan lisäksi tarkemmin säätää pienten
yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

