
 Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus 

 Uimahalli, kylpylä, muu allastila, yleinen sauna 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Puhelin, vaihde (08) 419 5000 www.kalliopp.fi 

Terveysvalvonta   terveystarkastajat@kalliopp.fi 

Tasangontie 21, 84100 YLIVIESKA  etunimi.sukunimi@kalliopp.fi 

 

  1 

 

 

 

Ilmoituksen aihe 

 

 Uuden perustaminen / käyttöönotto 

 Toiminnan / Tilojen olennainen muutos 

 

 Uimahalli 

 Kylpylä 

 Muu uima-allastila 

 Yleinen sauna 

 Muu, mikä:       

Ilmoitusvelvollinen  Toiminnanharjoittajan nimi (Kaupparekisterin mukainen) 

      

Y-tunnus (tai  hlö-tunnus) 

      

Postiosoite 

      

Puhelin 

      

Sähköpostiosoite 

      

Fax 

      

Yhteyshenkilö / vastuuhenkilö  

      

Yhteyshenkilön puhelin 

       

Toimipaikan nimi ja 

sijainti 

Toimipaikan nimi 

      

Puhelin 

      

Postiosoite 

      

Sähköpostiosoite 

      

Fax 

      

Laskutusosoite 

      

Huoneiston omistaja 

      

Isännöitsijän nimi 

      

Isännöitsijän puhelin 

      

Toiminta Toiminnan kuvaus 

      

Aloitusajankohta       Aukioloaika       

Kävijämäärät 
Kävijöitä:       henkilöä/vrk 

Samanaikaisesti tiloissa oleskelevien enimmäismäärä:       henkilöä 

Huoneisto Huoneiston kokonaispinta-ala:       m
2
 Allastilojen pinta-ala:       m

2
 

Pesutilojen ja pukutilojen pinta-ala:       m
2
 

Huoneisto sijaitsee:   omassa kiinteistössä 

 liikekiinteistössä 

 teollisuuskiinteistössä  

 asuinkiinteistössä   

Allastyypit    Normaali uima-allas 

   Poreallas 

   Lämminvesiallas 

   Muu allas, mikä        

        kpl 

        kpl 

        kpl 

        kpl  
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Ilmanvaihto Allastilat ja pesutilat: 

 

 

 

Toimintatapa: 

 painovoimainen 

 koneellinen poisto 

 koneellinen tulo ja poisto 

Yhteiset tilat, käytävät, 

huoltotilat: 

 

Toimintatapa: 

 painovoimainen 

 koneellinen poisto 

 koneellinen tulo ja poisto 

Selvitys tilojen 

materiaaleista  

 

Huonetilan nimi ja pinta-ala m
2
 Lattiapäällyste Seinäpäällyste Kattopäällyste 

Allastilat                   

Wc- ja pesutilat                   

Saunat                   

Pukuhuoneet ja käytävät                   

Muut asiakastilat                   

Tietoja altaista Uima-allas Uima-altaan mitta (pituus, leveys ja syvyys) Altaan vesimäärä ja lämpötila 

                  

                  

                  

WC- ja pesutilat WC:t: 

 Naisille         kpl 

 Miehille         kpl,  

 Inva-WC:t         kpl 

 Käsienpesualtaat         kpl  

Pesutilat: 

 Suihkut naisille         kpl 

 Suihkut miehille         kpl 

 Saunat         kpl 

Siivoustilat Siivoustilat       kpl 

varustus: 

 vesipiste 

 kaatoallas 

 lattiakaivo 

 lämpökuivatus, mikä       

 lattianhoitokoneen säilytystila 

 poistoilmanvaihto 

 varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet 

Vedenkäsittely Selvitys käytettävästä vedestä ja vedenkäsittelylaitteistosta       

Vedenkäsittelykemikaalit 

1.        

2.        

3.        

Kemikaalien syöttö: 

 automaattisesti 

 käsin syöttö 

Annostelun valvonta:        

 

Veden pH ja vapaan kloorin määrä pyritään 

pitämään seuraavissa rajoissa:        

pH        

Vapaa kloori, mg/l        

Veden kiertonopeus       

 

 

 

Kemikaalien säilytys       
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Puhdistus ja siivous Selvitys altaan pohjien ja reunojen puhdistuksesta        

Allashuoneen ja oheistilojen siivousohjelma (tarvittaessa liite)        

Käyttöpäiväkirja Mitä kirjataan ja kuinka usein (liitteeksi kopio päiväkirjan sivusta)        

 

 

 

 

 

Henkilökunnan 

sosiaalitilat 

 Pukuhuone 

 Pukukaapit 

 Pukeutumistila huoneiston ulkopuolella  

 Taukotila 

 käsienpesuallas 

 suihkut       kpl 

 wc:t naisille 
 

 wc:t miehille 

Jätteet  liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon  

Ongelmajätteiden keräys:  kyllä      ei 

Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö:     bio     pahvi    paperi     lasi  

Vedenhankinta ja 

viemäröinti 
 liittynyt yleiseen vesijohtoon 

 muu, mikä        

 liittynyt yleiseen viemäriin 

 muu, mikä        

Muut liitteet   Pohjapiirustus 

  Ilmastointisuunnitelma 

  Valvontatutkimusohjelma 

  Muut, mitkä       

Allekirjoitus Päivämäärä 

      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

      


