ILMOITUS TERVEYDENSUOJELULAIN 13 §:n
MUKAISESTA TOIMINNASTA
TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISELLE

Viranomaispalvelut

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat:
Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan kunta
Lomakkeen palautus: Hämeenlinnan kaupunki, Viranomaispalvelut, Raatihuoneenkatu 9-11, 2. kerros/ PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostilla
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Viranomaispalvelut tarkastaa ilmoituksen ja lähettää todistuksen
ilmoituksen käsittelystä. Toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään Hämeenlinnan kaupungin
ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. Toiminnanharjoittajan vaihtumisen ilmoittamisesta ei peritä maksua. Viranomainen voi
pyytää toiminnanharjoittajalta ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia lisätietoja tai muita selvityksiä.
Henkilötiedot rekisteröidään Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluiden tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä
Hämeenlinnan kaupungin asiakaspalvelupisteessä Kastellissa ja internetissä osoitteessa www.hameenlinna.fi.
Lisätietoja: palveluasiantuntija Pirjo Suominen p. 03 621 3776

1. Ilmoitus

Ilmoitus koskee
Toiminnan aloittamista, alkaen:
Toiminnan olennaista muuttamista, alkaen:
Toiminnanharjoittajan vaihtumista, alkaen:

2. Toiminnanharjoittaja

Toiminnanharjoittajan nimi

Y-tunnus/henkilötunnus

Postiosoite

Puhelinnumero

Kotikunta

Yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Toiminnanharjoittajan laskutusosoite (ensisijaisesti käytetään verkkolaskutusta)
Edellinen toiminnanharjoittaja (toiminnanharjoittajan vaihtumisen yhteydessä)

3. Toiminta

Majoitusliike (täytä kohdat 1-7 ja 8)
Kuntosali tai liikuntatila (täytä kohdat 1-7 ja 9)
Kylpylä, uimahalli, uimala tai muu yleinen uima-allastila (täytä kohdat 1-7 ja 10)
Uimaranta (täytä kohdat 1-7 ja 11)
Yleinen sauna (täytä kohdat 1-7 ja 12)
Solarium (täytä kohdat 1-7 ja 13)
Tatuointi, lävistys tai kuppaus (täytä kohdat 1-7 ja 14)
Kauneushoitola (täytä kohdat 1-7 ja 15)
Lasten päiväkoti tai kerho (täytä kohdat 1-7 ja 16)
Koulu tai oppilaitos (täytä kohdat 1-7 ja 17)
Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö tai vastaanottokeskus (täytä kohdat 1-7 ja 18)
Ilmoitus terveydensuojelulain 18 a §:n mukaisesta toiminnasta (täytä kohdat 1-7 ja 19)
Muu, mikä?
Oheistoiminnat
Kylpytynnyri Huom! liitteeksi omavalvontasuunnitelma
Muu, mikä?
Toiminnan kuvaus

Toiminnanharjoittaja on tehnyt oman toimintansa riskinarviointia
4. Toimipaikka

Huoneiston nimi
Huoneiston käyntiosoite

Liite

kyllä

ei

Huoneiston sijainti
Liikekiinteistö

Teollisuuskiinteistö

Asuinkiinteistö

Muu, mikä?

Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä tilan käyttötarkoitus
Yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

5. Huoneiston
tiedot

Huoneiston pohjapiirustus on liitteenä
Asemapiirustus on liitteenä

Liite

Liite

Huoneiston kokonaispinta-ala (m2)
Asiakkaiden / lapsien / oppilaiden yhtäaikainen enimmäismäärä
Henkilökunnan yhtäaikainen enimmäismäärä
Ilmanvaihto

Selvitys ilmanvaihdosta

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Selvitys ilmanvaihdosta (esim. ajantasainen
ilmamäärämittauspöytäkirja) on liitteenä
Liite

Koneellinen poistoilmanvaihto
Painovoimainen

Toimitetaan

Muu, mikä?

mennessä

Wc-tilat
Asiakkaille / lapsille / oppilaille on wc-istuimia
naisille (kpl)

miehille (kpl)

liikuntaesteisille (kpl)

Miehille on lisäksi urinaaleja (kpl)
Siivousvälinetilan varustus
kaatoallas

hylly-/säilytystilaa

kuivauspatteri

välineteline

vesipiste

lattiakaivo

poistoilmanvaihto

Tekstiilihuolto
tekstiilien koneellinen pesu ja kuivaus toimipaikassa
tekstiilit huolletaan muualla, missä?
6. Vedenhankinta,
viemäröinti ja
jätteet

Liittynyt yleiseen vesijohtoverkostoon

Huom! liitteeksi selvitys talousveden laadusta

Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon

Paikka ja päivämäärä

Liite

Muu, mikä?

Jätevedet johdetaan yleiseen viemäriin
7. Allekirjoitus

Muu, mikä?

Muu, mikä?
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Kohdat 8 – 20 täytetään soveltuvin osin
8. Majoitusliike

Hotelli, huoneiden lukumäärä (kpl)
Hostelli/retkeilymaja/aamiaismajoitus, vuodepaikkojen lukumäärä (kpl)
Lomakeskus/leirintäalue

Lisäselvitystä
liitteessä
Liite

Huoneistojen vuokraus lyhytaikaiseen majoituskäyttöön
Muu, mikä?
9. Kuntosali tai
liikuntatila

Lisäselvitystä
liitteessä

Kuntosali, määrä (kpl)
Liikuntasali, määrä (kpl)

Liite

Muu liikuntatila, määrä (kpl)
Peseytymistilat, määrä (kpl)
Pukeutumistilat, määrä (kpl)
10. Kylpylä,
uimahalli, uimala
tai muu yleinen
allastila

Tilat
Allastilat, pinta-ala (m2)
Peseytymistilat, määrä (kpl)

allasryhmien määrä (kpl)

Lisäselvitystä
liitteessä
Liite

Pukeutumistilat, määrä (kpl)
Uima-altaat
Uima-allas, määrä (kpl)

tilavuus (m3)

Lämminvesiallas, veden lämpötila yli 32 ⁰C, määrä (kpl)

tilavuus (m3)

Kylmävesiallas, veden lämpötila alle 23 ⁰C, määrä (kpl)

tilavuus (m3)

Ulkoallas, määrä (kpl)

tilavuus (m3)

Vedenkäsittely
Suodatus, suodatintyyppi:
Saostus, käytetty kemikaali:
Klooridesinfiointi, käytetty kemikaali:
pH:n säätö, käytetty kemikaali:
Muu käsittely, mikä?
11. Uimaranta

Lisäselvitystä
liitteessä

Arvioitu suurin päivittäinen uimareiden lukumäärä:
Sijainti

Järvi tai lampi

Joki

Liite

Paikkakoordinaatit (koordinaattijärjestemä WGS84):
Varustelu
Vaatteiden vaihtotilat, määrä (kpl)
Suihkutilat, määrä (kpl)
Käymälät, määrä (kpl)
Roska-astiat, määrä (kpl)
Ilmoitustaulut, määrä (kpl)
12. Yleinen
sauna

Lisäselvitystä
liitteessä

Saunatilat, määrä (kpl)
Peseytymistilat, määrä (kpl)

Liite

Pukeutumistilat, määrä (kpl)
13. Solarium

Solariumlaitteiden määrä (kpl)
Toiminnanharjoittaja on huolehtinut 18 vuoden ikärajan valvonnasta
Solariumlaitteiden käyttöön opastetaan suullisesti ja kirjallisesti

14. Tatuointi,
lävistys tai
kuppaus

kyllä
kyllä

ei
ei

Lisäselvitystä
liitteessä
Liite
Lisäselvitystä
liitteessä

Tatuointi, työpisteiden lukumäärä (kpl)
Lävistys, työpisteiden lukumäärä (kpl)

Liite

Kuppaus, työpisteiden lukumäärä (kpl)
Välineiden puhdistus
Kertakäyttöiset välineet
Välineiden pesupaikat (kpl)
Desinfiointi, käytetty desinfiointiaine:
Sterilointi, käytetty sterilointimenetelmä:
15. Kauneushoitola

Vartalo-, kasvo- tai käsihoidot
Ripsipidennykset
Jalkahoidot
Toimija on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen?
kyllä
ei
rekisteröintinumero:
Kynsihoidot
Rakennekynnet
Injektiohoidot
Muu, mikä?

Välineiden puhdistus
Kertakäyttöiset välineet
Välineiden pesupaikat (kpl)
Desinfiointi, käytetty desinfiointiaine:

Sterilointi, käytetty sterilointimenetelmä:

Lisäselvitystä
liitteessä
Liite

16. Lasten
päiväkoti tai
kerho

Päiväkoti
Ryhmäperhepäiväkoti
Leikkitoiminta tai muu päivätoiminta

kyllä

Radonmittaus tehty

Mittaustulos
ei

Aukiolo- / toiminta-ajat
Ympärivuorokautinen
Muu, mikä?
Esiopetus
Peruskoulu
Lukio
Ammattioppilaitos
Korkeakoulu
Muu aikuiskoulutus
Muu koulu tai oppilaitos, mikä?

Liite

Pvm

Ruokailutilan yhteydessä on käsienpesupiste
Ryhmätilat on varustettu käsienpesupisteillä

17. Koulu tai
oppilaitos

Lisäselvitystä
liitteessä

Radonmittaus tehty

Lisäselvitystä
liitteessä

Erityistilat
Kemian/fysiikan luokka
Teknisen työn luokka
Tekstiilityön luokka
Kuvaamataidon luokka
Musiikkiluokka
Kotitalousluokka, opetuskeittiö
Liikuntasali, kuntosali
Auditorio, luentosali
Muut erityistilat, mitä?

Liite

kyllä
Pvm
Mittaustulos
18. Jatkuvaa
hoitoa antava
sosiaalihuollon
toimintayksikkö
tai vastaanottokeskus

19. Talousvettä
toimittava laitos
tai talousveden
käyttö osana
julkista tai
kaupallista
toimintaa tai
yhteiskäytössä
oleva
vedenottamo

Ruokailutilan yhteydessä on käsienpesupiste
Luokkatilat on varustettu käsienpesupisteillä

ei
Vanhainkoti
Vanhusten toimintakeskus
Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö (laitostyyppinen)
Kehitysvammaisten työ- tai päivätoimintakeskus
Kehitysvammalaitos tai muu kehitysvammaisten yksikkö (tehostettu palveluasuminen)
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat (tehostettu palveluasuminen)
Ensi- tai turvakoti, perhekuntoutusyksikkö
Lastenkoti, koulukoti tai nuorisokoti
Ammatillinen perhekoti
Vastaanottokeskus
Muu, mikä?
Aukiolo- / toiminta-ajat
Ympärivuorokautinen
Muu, mikä?
Vedenjakelualueen ja vedenottamon sijainti
Toimitettavan talousveden määrä (m3/v)

Lisäselvitystä
liitteessä
Liite

Lisäselvitystä
liitteessä
Käyttäjien määrä (hlö)

Liite

Selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta
Selvitys käsitellyn talousveden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista
Selvitys veden laadun tarkkailun järjestämisestä
Talousveden laadusta vastaava henkilö
Muut mahdolliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi
Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta

20. Lisätietoja

lisätiedot liitteenä
Lomake päivitetty 23.03.2017

