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 Lomake vastaanotettu, pvm Vastaanottaja 

  
 

Pitopaikan ilmoittaja 
 

Nimi Tilatunnus / Asiakastunnus 

            

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

 
 

Pitopaikkojen tiedot 
 

1 
Pitopaikan nimi Pitopaikan sijaintikunta Pitopaikkatunnus (viranomainen täyttää): 

                  

 Pitopaikan lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Eläinlaji Tuotantomuoto Pitopaikan tyyppi 

 Mehiläinen  Kimalainen        Rakennus  Maa-alue  Peruslohko 

Koordinaatit itäinen Koordinaatit pohjoinen Pesien / yhteiskuntien lukumäärä 

                  

 

2 
Pitopaikan nimi Pitopaikan sijaintikunta Pitopaikkatunnus (viranomainen täyttää): 

                  

 Pitopaikan lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Eläinlaji Tuotantomuoto Pitopaikan tyyppi 

 Mehiläinen  Kimalainen        Rakennus  Maa-alue  Peruslohko 

Koordinaatit itäinen Koordinaatit pohjoinen Pesien / yhteiskuntien lukumäärä 
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3 
Pitopaikan nimi Pitopaikan sijaintikunta Pitopaikkatunnus (viranomainen täyttää): 

                  

 Pitopaikan lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Eläinlaji Tuotantomuoto Pitopaikan tyyppi 

 Mehiläinen  Kimalainen        Rakennus  Maa-alue  Peruslohko 

Koordinaatit itäinen Koordinaatit pohjoinen Pesien / yhteiskuntien lukumäärä 

                  

 
 

4 
Pitopaikan nimi Pitopaikan sijaintikunta Pitopaikkatunnus (viranomainen täyttää): 

                  

 Pitopaikan lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Eläinlaji Tuotantomuoto Pitopaikan tyyppi 

 Mehiläinen  Kimalainen        Rakennus  Maa-alue  Peruslohko 

Koordinaatit itäinen Koordinaatit pohjoinen Pesien / yhteiskuntien lukumäärä 
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TÄYTTÖOHJEET: 

Mehiläisten ja kimalaisten pitopaikkojen sijainti – ilmoitus lomaketta voidaan käyttää liitteenä lomakkeelle Pitopaikan rekisteröinti -/ muutosilmoitus 
(mehiläiset ja kimalaiset) lomakkeelle.  

 

Mikäli mehiläisten tai kimalaisten pesiä/ yhteiskuntia sijaitsee usean kunnan alueella tai  pesiä /yhteiskuntia on paljon, voidaan tätä lomaketta käyttää 
näiden sijainnin ilmoittamiseen. Kuitenkin vähintään yksi (ensi sijainen) pesän/yhteiskunnan sijainti (pitopaikka) on ilmoitettava lomakkeella pitopaikan 
rekisteröinti -/ muutosilmoitus (mehiläiset ja kimalaiset).  

 

Pitopaikan ilmoittajan tiedot kohtaan tulee pitopaikkojen ilmoittajan perustiedot (nimi, osoite, asiakastunnus /tilatunnus) 

 

Pitopaikan tiedot kohtaan tulee pitopaikkaa koskevat tiedot: 

Paikan nimi = Pitopaikan nimi  

Sijaintikunta = Kunta jossa pitopaikka sijaitsee (yhdyskunnat /pesät ovat) 

Pitopaikkatunnus = Pitopaikkatunnuksen saa oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Tähän merkitään jo olemassa olevan pitopaikantunnus jos 
pitopaikalle ilmoitetaan pitopaikan paikkoja. 

Eläinlaji = Onko pitopaikassa mehiläisiä vai kimalaisia 

Tuotantomuoto = Hunajantuotanto, jalostus, pölytys, seura – ja harrastuseläimet, muut tuotantomuodot 

Pitopaikantyyppi = Asiakastunnuksellinen toimija ilmoittaa rakennus / maa-alue. 

Koordinaatit= Kansalaisen karttapaikasta haettavissa koordinaatit (KKJ:n yhteiskoordinaatisto) paikkatiedon eli kunnan tai kylän tai talon nimen avulla tai 
postiosoitteen avulla. (kansalaisen.karttapaikka.fi ) 

Yhteiskuntia/pesiä = Pesien tavanomainen lukumäärä kyseisessä paikassa.  

Pitopaikan lähiosoite = Tähän tulee osoite, jossa pesät/yhteiskunnat (pitopaikka) sijaitsevat. Jos pesät/yhteiskunnat sijaitsevat paikalla johon ei ole 
osoitetta ilmoitetaan tähän paikan koordinaatit ja kunta, jonka alueella pesät/yhteiskunta ovat. 


