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ILMOITUS  
kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle elintarvikelain 
(23/2006) 15a § mukaisesta toiminnasta. 

LIIKKUVAN ELINTARVIKEHUONEISTON KÄYTTÖ UUDELLA 
PAIKALLA TAI PAIKKAKUNNALLA 

Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 
  

  

Toimija täyttää soveltuvin osin 

Tiedon on oltava Eteläkärjen ympäristöterveydellä viimeistään neljä arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikevalvonnasta otetaan 
yhteyttä ilmoittajaan, mikäli on tarvetta lisäselvityksiin. Puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa toiminnan rajoittamiseen tai kieltämi-
seen. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla.  
HUOM! Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä myös siihen kuntaan, jossa toiminta on aloitettu. 

  

 

1. Yritys / Muu  
                  toimija 

Nimi        

     Postiosoite/PL        

     Postinumero ja postitoimipaikka        

     Kotikunta        

     Puhelinnumero        

     Sähköpostiosoite        

     Y-tunnus        
     (tai, jos sellaista ei ole, henkilötunnus) 

Yhteyshenkilö / vastuuhenkilö        

     Puhelinnumero        

     Sähköpostiosoite        

2. Liikkuva elintar-
vikehuoneisto 

Liikkuvan elintarvikehuoneiston tyyppi (esim. vaunu, auto, teltta, toripöytä)        

Laitteen rekisterinumero tai muu tunniste        

Toiminta on ilmoitettu/hyväksytty (päivämäärä ja paikka)        

3. Ajankohta ja 
toiminnan kesto 

Yksittäinen tapahtuma: 

   Tapahtuman nimi:         

   Paikka:         

   Päivämäärä:         

Säännöllinen toiminta Eteläkärjen ympäristöterveyden valvonta-alueella (Hanko, Inkoo, Raasepori): 

Paikka:         

Toiminnan arvioitu aloittamisajankohta (päivämäärä):        

 jatkuva toiminta, miten usein?          

 määräaikainen toiminta, milloin (päivämäärä):         

4. Elintarvikkeet Luettelo myytävistä tai luovutettavista elintarvikkeista: 
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5. Toiminta Kuvaus elintarvikkeiden käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa: 

      

      

      

      

6. Lisätiedot       

      

      

      

7. Liitteet  Omavalvontasuunnitelma 

 Muut liitteet, mitkä?        

       

       

 

8. Allekijoitus  

Paikka       Päivämäärä       

 

Allekirjoitus 

 

__________________________________________ 

      
 
Nimen selvennys  

Ilmoitus mahdollisine liitteineen toimitetaan Eteläkärjen ympäristöterveydelle (osoite alle). 

Henkilötiedot voidaan rekisteröidä ympäristöterveysvalvonnan kohdetietokantaan. EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 
(GDPR) mukaisen tietosuojaselostuksen saa tarvittaessa Eteläkärjen ympäristöterveydeltä. Sen voi myös lukea yksikön www-
sivuilta, www.symi.fi. 

 
 

HUOMIOITAVAA: 

 
1) Yleisötilaisuudessa tapahtuvassa elintarvikkeiden valmistuksessa, tarjoilussa ja myynnissä on erityisesti huolehdittava käsienpe-

susta ja ruoan käsittelyvälineiden puhtaudesta. 
 
Aina, kun valmistetaan tai myydään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, valmistus- ja myyntipaikalla on oltava 
käsienpesupiste, kertakäyttöpyyhkeitä ja nestesaippuaa. Käsienpesupiste tulee mitoittaa toiminnan mukaan. Mikäli pesupistettä 
ei voida kytkeä vesi- ja viemäriverkkoon, voidaan käyttää lämpöeristettyjä säiliöitä, jolloin käytössä on oltava riittävä määrä läm-
mintä vettä. 
 

2) Luovutettavilla elintarvikkeilla on oltava EU-asetuksen nro. 1169/2011 mukaiset pakkausmerkinnät. Pakkaamattomista elintarvik-
keista on annettava vähintään seuraavat tiedot: elintarvikkeen nimi, allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet,  
ainesosat, tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet ja alkuperämaa jos sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan. 
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