
Toimijan tiedotus valvontaviranomaiselle liikkuvan elintarvikehuo-
neiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

1. Toimija Toimijan nimi

Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Suunnitelma siitä, missä elintarvikemyyntiä tai elintarvikkeiden muuta käsittelyä aiotaan harjoittaa (käynti-
osoite ja postitoimipaikka)

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö

Laskutusosoite (toimijan vaihtumisen yhteydessä)

2. Y-tunnus tai 
sen puuttuessa 
henkilötunnus

Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta

Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsitellystä liikkuvassa, elintarvikelain 13 §:n mukaan ilmoitetus-
sa tai 15 §:n mukaan hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella 
toimintaa harjoitetaan. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla. Tiedon on oltava 
viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväk-
sytyn toiminnan aloittamista. Edellä mainittu tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös siihen 
kuntaan, jossa toiminta on aloitettu silloin, kun siellä oli tarkoitus harjoittaa toimintaa.

Toimija täyttää soveltuvin osin
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Ympäristöterveydenhuolto
Terveysvalvonta

Ympäristötoimiala
TURKU

Osoite
Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin
Ympäristötoimialan 
asiakaspalvelu
02 262 4300

Faksi
02 230 5050

Sähköposti
etunimi.sukunimi@turku.fi
ymparistoterveydenhuolto@turku.fi
www.turku.fi

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

3. Liikkuva 
elintarvikehuo-
neisto

Myyntilaitteen rekisterinumero tai muu tunniste

4. Suunnitelma 
elintarvikkeen 
myynnistä tai 
muusta käsitte-
lystä

Arvioitu aloittamisajankohta

Ilmoitettu liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi (ilmoittamispäivä ja -paikkakunta)

Hyväksytty liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi (ilmoittamispäivä ja -paikkakunta)

5. Ajankohta ja 
määräaikaisen 
toiminnan kesto

Jatkuva
Määräaikainen, toiminnan kesto

Päiväys ja 
allekirjoitus

Päivämäärä  Paikka  Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tiedotus toimitetaan Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, Ympäristöterveydenhuolto, Puolalankatu 5, 20100 Turku
tai sähköisesti ymparistoterveydenhuolto©turku.fi

Viranomainen täyttää

Tiedotus on vastaanotettu     Päiväys   Käsittelijä

Lisätietoja on pyydetty (pvm)  mennessä Päiväys   Käsittelijä

Pyydetyt lisätiedot on saatu    Päiväys   Käsittelijä

Tyhjennä kentät Tulosta lomake

Ympäristöterveys
Terveysvalvonta
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Kaupunkiympäristötoimiala

Tiedotus toimitetaan Turun Ympäristöterveys, Puutarhakatu 1, 3 krs, 20100 Turku 
tai sähköisesti ymparistoterveys@turku.fi

Puhelin
Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu
02 262 4300

Osoite
Puutarhakatu 1, 3 krs
20100 Turku

Internet
wwww.turku.fi/ymparistoterveys

Sähköposti
etunimi.sukunimi@turku.fi
ymparistoterveys@turku.fi
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