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Omistajaohjausjaosto

Lisäksi ELY-keskus edistää vesihuoltoa ja toimii myös valvontaviranomaisenaPalvelualuejohtaja
ja kuluttajasuojaviranomainen kuluttajan ja laitoksen riita-asioissa
JÄRJESTÄMINEN JA YLEINEN KEHITTÄMINEN

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kaupunginhallitus /
kaupunkirakennelautakunta

Toimitusjohtaja

Kaupunkisuunnittelujohtaja/
suunnittelupäällikkö

Lakisääteiset vesihuollon
järjestämisen ja
kehittämisen
viranomaistehtävät
- Vesihuollon kehittäminen
yhdyskuntatarpeita
vastaavasti
- Kehittämissuunnitelman
laatiminen tarvittaessa
- Tarvetta vastaavasta
vesihuoltopalvelusta
huolehtiminen
- Toiminta-alueista
päättäminen
- Vesihuollon palvelutasosta
päättäminen
- Osallistuminen alueelliseen
yleissuunnitteluun
- Vesihuollon yleissuunnittelu
- Vesihuollon
valmiussuunnittelu
- Osallistuminen
sammutusvesisuunnitteluun
- Hulevesien hallinnan
suunnittelu
- Vesihuollon järjestämiseen
liittyvä asiakaspalvelu

TUOTANTOTEHTÄVÄT

vesihuoltoinsinööri
(yhteyshenkilö
tarvittaessa)

Vesihuollon tuotanto- ja
palvelutehtävät ja niiden
kehittäminen toimintaalueellaan:
- Vesihuollosta huolehtiminen
yhdyskuntatarpeita
vastaavasti, mm.:
- Talousveden tuottaminen
ja jakelu
- jäteveden poisjohtaminen
ja puhdistaminen sekä
lietteen käsittely
- huleveden poisjohtaminen
- vesihuollon yleis- ja
yksityiskohtainen
suunnittelu, rakentaminen,
käyttö ja kunnossapito
- Varautumissuunnittelu
- Vesimaksujen (mm. perus-,
käyttö, liittymismaksut)
päättäminen ja periminen
- Hallinto- ja talouspalvelut,
sopimusasiat sekä
asiakaspalvelu, viestintä
- Vesihuoltotoiminnan laadun
tarkkailu, raportointi ja
valvontatutkimusohjelman
laatiminen yhteistyössä ymp.
terveysviranomaisen kanssa
- Toiminnan seuraaminen
lupaehtojen mukaisesti

VALVONTATEHTÄVÄT
Vesiosuuskunnat, yhtiöt ja
vesiyhtymät (Kuopiossa
noin 50 vesihuoltolaitosta)
Toimitusjohtaja /
Puheenjohtaja

Vesihuollon tuotanto- ja
palvelutehtävät toimintaalueellaan:
- Vesihuollosta huolehtiminen
yhdyskuntatarpeita
vastaavasti, mm.:
- Talousveden tuottaminen
(osalla) ja jakelu
- jäteveden poisjohtaminen
vesihuollon yks.kohtainen
suunnittelu, rakentaminen,
käyttö ja kunnossapito
- Varautumissuunnitelma
(Vesihuoltolaki 15a §)
- Vesimaksujen (mm. perus-,
käyttö, liittymismaksut)
päättäminen ja periminen
- Hallinto- ja talouspalvelut,
sopimusasiat sekä
asiakaspalvelu, viestintä
- Veden laadun ja määrän
seuranta ja raportointi,
valvontatutkimusohjelman
laatiminen yhteistyössä ymp.
terveysviranomaisen kanssa
- Toiminnan seuraaminen
mahdollisten lupaehtojen
mukaisesti

Kuopion kaupungin
terveydensuojeluviranomai
nen

Kuopion kaupungin
ympäristönsuojeluviran
omainen

Ympäristöjohtaja

Ympäristöjohtaja

Lakisääteiset vesihuollon
valvontatehtävät

Lakisääteiset
vesihuollon
valvontatehtävät

- Vesihuoltolaitoksen ja veden
jakelun hyväksyminen ja
valvontatutkimusohjelman
laatiminen yhteistyössä
talousvettä toimittavien
laitosten kanssa
- Talousvettä toimittavan
laitoksen jakaman veden
laadun säännöllinen
valvominen
- Vesilaitoksen veden
käsittelyn riittävyyden
valvominen
- Tarvittaessa määräysten
antaminen
talousvedenlaadun
turvaamiseksi
- Terveydensuojeluun liittyvä
valvonta, tiedotus, ohjaus, ja
neuvonta
- Erityistilanteisiin
varautuminen
- Valvontaan liittyvä
asiakaspalvelu

- Liittymisvelvollisuuden
valvominen
vesihuoltolaitoksen
verkostoihin
- Liittymisvelvollisuuden
vapautuksesta
päättäminen
- Ympäristön
pilaantumisen
valvominen
- Valvontaan liittyvä
asiakaspalvelu

