
  
 

 

Ilmoitusvelvollinen 
 

Toiminnanharjoittaja   

      

Postisoite ja -toimipaikka  

      

Puhelin  

      
Sähköposti  

      

Toimipaikan sijainti Osoite ja kunta 

      
Korttelin n:o/ tilan nimi 

      
RN:o 

      

Etäisyydet   Kaivo/vesilähde        m Asutus, lähinaapurit                 m 

koulu/päiväkoti         m Virkistysalue tai muu yleinen alue       m 

Selvitys 
harjoitettavasta 
toiminnasta  
 

Eläinlaji:   Hevonen,  Koira,  Kana,  Lammas,     Muu, Mikä:       

Eläimiä yhteensä (kpl):                

Tarkempi selvitys eläimistä (esim täysikasvuisia / poikasia (kpl), uroksia / naaraita (kpl) )  

       

Eläinsuoja: pinta-ala (m2)             eläinten määrä/paikkoja       

Aitaus:        pinta-ala (m2)             eläinten määrä       

 

Eläintenpito on:     ympärivuotista,      ajoittaista tai määräaikaista, aika:       

Lisäselvitys toiminnasta 
      
 
 
 

Selvitys lannan ja 
muiden jätteiden 
käsittelystä, 
varastoinnista ja 
poiskuljetuksesta 

      

Toiminnan aiheuttama 
haitta ympäristölle 
(melu, haju yms.) 

      

Rakennuslupa ja tontti Tontin pinta-ala (m2)                
Tontti on:   ilmoittajan omistuksessa,     vuokrattu. Tontin omistaja ja osoite:       
 

Eläinsuojalle on haettu/saatu rakennuslupa tai tehty ilmoitus rakennusvalvontaan   kyllä,   Ei 

Lisätietoja 
 
 

      

Allekirjoitus päivämäärä                                          allekirjoitus ja nimenselvennys 

                                                              

                                               

LIITTEET  karttaote, josta selviää toimipaikan sijainti ja lähimmät naapurit 
 asemapiirustus  
 naapureiden yhteystiedot 
 muu, mikä?      __________________________________________________ 

 

ILMOITUS  
ELÄINTEN PITOON TARKOITETUN RAKENNUKSEN TAI AITAUKSEN SIJOITTAMISESTA TAI 
KÄYTTÖÖNOTOSTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA  

(TSL 13 § 1 mom. 5 kohta, 14 § 2 mom) 
Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 



  
 

Ilmoitus ja liitteet toimitetaan 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi  
ympäristöterveystarkastaja 
Keskitie 10 
44500 Viitasaari 

tai Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi  
ympäristöterveystarkastaja 
Kauppakatu 5b 
43100 Saarijärvi 
 

tai  sähköpostilla:  ymparistoterveys@viitasaari.fi 

 

Ilmoituksen käsittelystä peritään Viitasaaren Ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristötervevalvonnan  

maksutaksan mukainen maksu 
 

Käyntiosoitteet 
Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari   tai   Saarijärven Säästökeskus, Kauppakatu 5b (2krs), Saarijärvi  
 

www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi  
 
Puhelinnumero 
014 459 7411 (vaihde) 
 
Valvontayksikköön kuuluvat kunnat 

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari 

 

ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 
Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä 
peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. 
 
Viranomainen tiedottaa ilmoituksesta lähinaapureille ja heille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiasta. 
 
Terveydensuojeluviranomainen pyytää ilmoituksesta lausunnon kunnan rakennusvalvonnalta, 
ympäristönsuojelulta ja valvontaeläinlääkäriltä. 
 
Kuulemisen jälkeen ja ennen päätöksen tekemistä eläinten pitopaikka tarkastetaan. Tarkastusajasta sovitaan 
ilmoituksen tekijän kanssa. 
 
Terveydensuojeluviranomainen voi päätöksessään toiminnanharjoittajaa kuultuaan antaa terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä taikka, jos terveyshaittaa ei voida muutoin estää, kieltää toiminnan 
harjoittamisen kyseisessä paikassa. 
 
Ilmoituksen tekijä tai muu asianomainen (esim naapuri) voi tehdä viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen 
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristölautakunnalle 

mailto:ymparistoterveys@viitasaari.fi
http://www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi/

