Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus
Julkinen liikuntatila tai kuntosali

Ilmoituksen aihe
Liikuntatila
Kuntosali
Muu, mikä:

Uuden perustaminen / käyttöönotto
Toiminnan / Tilojen olennainen muutos
Ilmoitusvelvollinen

Toimipaikan nimi ja
sijainti

Toiminnanharjoittajan nimi (Kaupparekisterin mukainen)

Y-tunnus (tai hlö-tunnus)

Postiosoite

Puhelin

Sähköpostiosoite

Fax

Yhteyshenkilö / vastuuhenkilö

Yhteyshenkilön puhelin

Toimipaikan nimi

Puhelin

Postiosoite
Sähköpostiosoite

Fax

Laskutusosoite
Huoneiston omistaja
Isännöitsijän nimi
Toiminta

Isännöitsijän puhelin

Toiminnan kuvaus

Aloitusajankohta
Henkilömäärä
Huoneisto

Aukioloaika

Suurin sallittu henkilömäärä:
Huoneiston kokonaispinta-ala:
Huoneisto sijaitsee:

henkilöä

Normaali kävijämäärä:

2

Yleisötilojen pinta-ala:

m

omassa kiinteistössä
liikekiinteistössä

Selvitys
harjoitettavasta
toiminnasta:

auditorio tai muu kokoustila
kuntosali
juhlahuoneisto
näyttelytila
kerhotila
seurakuntatila
Huoneiston ilmanvaihto:
Toimintatapa:
painovoimainen
Käyttäjän säätömahdollisuus:
koneellinen poisto
Kyllä
Ei
koneellinen tulo ja poisto
tuulikaappi
eteinen
muu vastaava
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Terveysvalvonta
Tasangontie 21, 84100 YLIVIESKA

Puhelin, vaihde (08) 419 5000

henkilöä
2

m

teollisuuskiinteistössä
asuinkiinteistössä
kokoontumishuoneisto, jossa
oheistilana saunatilat
teatteri tai konserttisali
liikuntatila
muu, mikä:

www.kalliopp.fi
terveystarkastajat@kalliopp.fi
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi
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Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus
Julkinen liikuntatila tai kuntosali

Selvitys tilojen
materiaaleista

Huonetilan nimi ja pinta-ala m2

Elintarvikkeiden
tarjoilu

ravintola
kahvila
keittiö
muu tarjoilupaikka
Tiloista täytetään myös erillinen elintarvikehuoneistohakemus.
Asiakas-wc:t:
naisille
kpl
inva-WC:t
kpl
miehille
kpl
käsienpesualtaat
Henkilökunnan wc:t
lattiakaivot
Kyllä
kpl
Ei
Pukuhuoneet:
Pesutilat:
naisille
paikkaa
suihkut naisille
kpl
miehille
paikkaa
suihkut miehille
kpl
saunat
kpl
uima-allas tai poreallas (ilmoitus erillisellä lomakkeella)

Wc-tilat

Pesutilat

Lattiapäällyste

Henkilökunnan
sosiaalitilat

Henkilökunnan sosiaalitilat:
Kyllä
Ei

Siivoustilat

Siivoustilat
kpl
varustus:
vesipiste
kaatoallas
lattiakaivo
lämpökuivatus, mikä
poistoilmanvaihto
lattianhoitokoneen säilytystila
varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet

Tupakointi

tupakointi on kielletty koko kiinteistössä
tupakointi on sallittu erillisessä tupakointitilassa

Jätteet

liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon
Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö:

Vedenhankinta ja
viemäröinti
Tilojen käyttäjille ja
ympäristölle
aiheutuva haitta
Solarium
Muut liitteet

Allekirjoitus

bio

pahvi

Seinäpäällyste

paperi

Kattopäällyste

lasi

liittynyt yleiseen vesijohtoon
liittynyt yleiseen viemäriin
muu, mikä
muu, mikä
selvitys tilojen käyttäjille aiheutuvista riskeistä ja niiden poistamisesta (liite)
selvitys toiminnasta aiheutuvasta melusta (liite)
selvitys muusta ympäristöön vaikuttavasta tekijästä (liite)
solarium (ilmoitus erillisellä lomakkeella)
Pohjapiirustus
Ilmanvaihtosuunnitelma
Muut, mitkä
Päivämäärä

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Terveysvalvonta
Tasangontie 21, 84100 YLIVIESKA

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Puhelin, vaihde (08) 419 5000

www.kalliopp.fi
terveystarkastajat@kalliopp.fi
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi
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