Ympäristöterveyskeskus

LIITE 1
Päiväkoti, kerho tai muu lasten/nuorten käyttämä tila, esi- tai perusopetus, ammatillinen koulutus, lukio-opetus, muu opetuspaikka, jatkuvaa hoitoa antava laitos, vastaanottokeskus

Kohteen nimi
Selvitys harjoitettavasta toiminnasta

Lasten / oppilaiden / asukkaiden yhtäaikainen enimmäismäärä
Tilojen käyttäjät
Henkilöiden määrä

hlöä, joista lasten/nuorten/asukkaiden määrä

hlöä.

Huoneiston kokonaispinta-ala, m2
Huoneisto
Huoneiston rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus

Toimipaikka sijaitsee
liikehuoneistossa

teollisuuskiinteistössä

asuinkiinteistössä

erillisessä tarkoitukseen rakennetussa kiinteistössä
Materiaalit: Huonetilat eriteltyinä (esim. luokka, hoitotila, lepohuone, varasto yms.)
Huonetilan
nimi
Lukumäärä
Pinta-ala, m2
Lattian materiaali
Seinien
materiaali
Katon materiaali
Materiaalit, sijoittelu yms.
Meluntorjunta
sisätiloissa

Huoneiston ilmanvaihto
Huoneiston
ilmanvaihto

painovoimainen

koneellinen poisto

koneellinen tulo ja poisto

Mikäli huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto, tulee ilmanvaihdon mittauspöytäkirja olla liitteenä.
Keittiön pinta-ala m2

Ruokahuolto
valmistuskeittiö

jakelukeittiö

kuumennuskeittiö

ruokailua ei järjestetä

Elintarvikehuoneistosta tehtävä erillinen ilmoitus (EtL 13 §)
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Perusopetusryhmiä, kpl
Koulu
Erityistilat
kemian luokka

teknisen työn luokka

fysiikan luokka

tekstiilityön luokka

atk-luokka

kuvaamataidon luokka

liikuntasali

terveydenhoitajan tila

Ryhmät, kpl / Ryhmäkoko
Päiväkoti
Toiminta-aika
päiväaikatoiminta klo _______-________
ympärivuorokauden
muu, mikä

Hoitotilat (toiminnan erityispiirteet huomioitu)
kuraeteinen, kpl

wc-tilat, kpl

pesutilat, kpl

vaipanvaihtotila, kpl

nukkumatilat, kpl

Päivähoitotilan / koulun yhteydessä
Piha-alueen sijainti
(päivähoitotilat ja
koulut) ja varustus

Muualla, missä
Piha-alueen yhteydessä on leikkikenttäalue (aidattu ja portillinen)
Muita toimintaa tukevia toimintoja, mitä ____________________________
Lapsille/ Oppilaille / Asukkaille

Käymälöiden määrä
yleisissä tiloissa

Naiset, kpl

Miehet, kpl

Inva WC:t, kpl

- urinaalit, kpl
Henkilökunta, kpl

Jatkuvaa hoitoa
antava sosiaalihuollon toimintayksikkö

osastot, kpl

dementiaosasto

yksityisasuntoja

muu tehostetun hoidon osasto
palvelutalo, jonka yhteydessä seuraavia toimintoja:

Henkilökunnan sosiaalitilat ja varusteet

Siivoustilat

naiset, kpl
Varusteet:

pukukaappi

miehet, kpl

yhteinen

suihku

käsienpesupiste

Siivouskeskus
Siivousvälineiden säilytystila, kpl
Siivoustilan varusteet:

kaatoallas

kuivauspatteri

lattiakaivo

ilmanvaihto

Lisätietoja

LIITTEET

pohjapiirustus, jossa kalusteet ja laitteet
ilmanvaihtopiirustukset / ilmanvaihtomittauspöytäkirja
muut liitteet

Tiedot rekisteröidään valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.phhyky.fi.
Ilmoituksen ja tarkastuksen perusteella terveydensuojeluyksiköissä ilmoitus käsitellään ja siitä veloitetaan voimassa olevan ympäristöterveyskeskuksen taksan mukaisesti.

Huoneisto ja siellä harjoitettava toiminta on tarkastettu __________________________________.
Huoneistosta tehty ilmoitus on täytetty asianmukaisesti.
Tarkastaja täyttää

Tarkastuksesta on tehty erillinen tarkastuskertomus.
Tarkastajan nimi ja nimenselvennys

2(2)

