ILMOITUS
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13 §:n mukaisesta toiminnasta

Viranomainen täyttää
Saapumispvm
/
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Viranomainen täyttää
Dnro

Viranomainen täyttää
Todistus annettu
/

20

Huoneisto tai tila, jota ilmoitus koskee
☐Koulu tai oppilaitos (Liitelomake 1)
☐Päiväkoti, kerhotilat (Liitelomake 2)
☐Jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt (Liitelomake 3)
☐Kauneus- tai muu hoitola tai solarium-, tatuointi-, lävistys- tai muu ihon käsittelyä tekevä liike (Liitelomake 4)
☐Liikuntatila, kuntosali (Liitelomake 5)
☐Majoitushuoneisto, vastaanottokeskus (Liitelomake 6)
☐Uimahalli, uimala, kylpylä, yleinen sauna (Liitelomake 7)
☐Yleinen uimaranta (Liitelomake 8)
☐Muu, mikä

Ilmoituksen aihe
☐Toiminnan aloittaminen/Uusi toimipaikka
☐Toiminnan olennainen muuttaminen
Toimijan nimi
1 Toimija

Y-tunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Vastuuhenkilö/Yhteyshenkilö

Sähköpostiosoite

Toimipaikan nimi

Puhelin

Käyntiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Vastuuhenkilö/Yhteyshenkilö

Sähköpostiosoite

2 Laskutusosoite
3 Toimipaikka

4 Toiminta

Omistaja

Puhelin

Isännöitsijä

Puhelin

Tilan käyttötarkoitus / Toiminnan kuvaus

Aloitusajankohta

/
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5 Talousveden
hankinta

☐Yleinen vesijohto

☐Oma kaivo

☐Muu, mikä

☐Tutkimustulos liitteenä

6 Jätevedet ja
viemäröinti
7 Jätteet

Vesi on tutkittu

Jätevedet johdetaan
☐yleiseen viemäriin
☐muualle, minne

☐Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon ☐ Muu, mikä
Jätteiden lajittelu
☐Biojäte
☐Lasi

☐Metalli

☐Kartonki

☐Paperi

☐Muu, mikä

Ongelmajätteiden varastointi, käsittely ja kuljetus

8 Toiminnan
aiheuttama melu

Häiriötä aiheuttavat laitteet ja toiminta (esim. pelikoneet, erilliset ilmastointilaitteet, musiikki ym.)

Melun laatu ja vaikutusalue

Meluntorjuntatoimenpiteet

9 Lisätiedot

10 Toimijan
allekirjoitus ja
nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka
Päivämäärä

/

20

Ilmoitus ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla siihen Ympäristöterveyden toimipaikkaan, jonka alueella
toimintaa harjoitetaan tai osoitteeseen ymparistoterveys@siunsote.fi. Sähköisesti lähetettyä ilmoitusta ei tarvitse
allekirjoittaa.
Tiedot rekisteröidään valvontaviranomaisen tietojärjestelmään.

LIITTEET

☐Liitelomake 1, Koulu tai oppilaitos
☐Liitelomake 2, Päiväkoti, kerhotilat
☐Liitelomake 3, Jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt
☐Liitelomake 4, Kauneus- tai muu hoitola, solarium, tatuointi- tai lävistysliike
☐Liitelomake 5, Liikuntatila tai kuntosali
☐Liitelomake 6, Majoitushuoneisto, vastaanottokeskus
☐Liitelomake 7, Uimahalli, uimala, kylpylä tai yleinen sauna
☐Liitelomake 8, Yleinen uimaranta
☐Asemapiirustus
☐Pohjapiirustus
☐Selvitys ilmanvaihdosta
☐Selvitys rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja
mahdollisesti vireillä olevista luvista
☐Kalustesuunnitelma (kauneushoitola tai vastaava, kuntosali)
☐Uimaveden valvontatutkimusohjelma (uimahalli, uimala, kylpylä, yleinen uimaranta)
☐Huolto- ja siivoussuunnitelma
☐Muut liitteet

Tarkastaja täyttää

Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti tarvittavine liitteineen
☐Kyllä
☐Ei
☐Asiakirjojen täydennyspyyntö lähetetty/annettu
/

☐Kaikki tarvittavat asiakirjat saatu
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Huoneisto/toiminta on tarkastettu
/

20

☐Tarkastuksesta laadittu erillinen tarkastuskertomus

Tarkastuskertomus

Tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden toimipaikat:
Päätoimipaikka
JOENSUU: Jokikatu 8, 80220 Joensuu, puhelin 013 3300 (vaihde)
ILOMANTSI: Ylätie 20, 82900 Ilomantsi
JUUKA: Poikolantie 1, 83900 Juuka
KITEE, RÄÄKKYLÄ, TOHMAJÄRVI: Ilmarisentie 5, 82500 Kitee
KONTIOLAHTI: Jokikatu 8, 80220 Joensuu
LIEKSA: Mönninkatu 56, 81700 Lieksa
LIPERI, OUTOKUMPU, POLVIJÄRVI: Kummunkatu 6, 2. kerros, 83500 Outokumpu
NURMES, VALTIMO: Soratie 1, 75530 Nurmes
sähköpostiosoite: ymparistoterveys@siunsote.fi tai etunimi.sukunimi@siunsote.fi
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