ILMOITUS
Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukaisesta toiminnasta
Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Toiminnanharjoittajan tulee täyttää kohdat 1-6 sekä soveltuvin osin kohdat 7-18.
Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus on toimitettava viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista Lahden
ympäristöterveyteen. Uutta huoneistoa tai sen olennaista muutosta koskevaan ilmoitukseen tulee liittää toimipaikan
pohjapiirustus. Pyydettäessä toiminnanharjoittajan on esitettävä selvitys ilmanvaihdosta / ajantasainen
ilmamäärämittauspöytäkirja ja / tai kunto- ja kosteusvauriokartoitus.
Lahden ympäristöterveys tarkastaa toimitetun ilmoituksen ja lähettää toiminnanharjoittajalle todistuksen ilmoituksen
käsittelystä. Toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely on maksullista.
Lahden ympäristöterveys voi pyytää toiminnanharjoittajalta ilmoituksen käsittelemiseksi lisätietoja tai muita tarpeellisia selvityksiä.
Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta on viivytyksettä ilmoitettava Lahden ympäristöterveyteen.
Toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostitse terveydensuojelu@lahti.fi tai kirjeitse alla
olevaan osoitteeseen.
Lomake lähetetään osoitteella: Lahden ympäristöterveys, Askonkatu 2, 15100 Lahti tai terveydensuojelu@lahti.fi.
Ilmoituksen aihe
Toiminnan aloittaminen

Toiminnan olennainen muuttaminen

Toiminnanharjoittajan vaihtuminen
Ilmoituksen mukainen
toiminta

Toiminnan lopettaminen

Majoitusliike (täytä kohdat 1-6 ja 7)
Kuntosali tai liikuntatila (täytä kohdat 1-6 ja 8)
Kylpylä, uimahalli, uimala tai muu yleinen uima-allastila (täytä kohdat 1-6 ja 9)
Uimaranta (täytä kohdat 1-6 ja 10)
Yleinen sauna (täytä kohdat 1-6 ja 11)
Solarium (täytä kohdat 1-6 ja 12)
Tatuointi, lävistys, kuppaus (täytä kohdat 1-6 ja 13)
Kauneushoitola (täytä kohdat 1-6 ja 14)
Lasten päiväkoti tai kerho (täytä kohdat 1-6 ja 15)
Koulu tai oppilaitos (täytä kohdat 1-6 ja 16)
Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö tai vastaanottokeskus (täytä kohdat 1-6 ja
17)
Kokoontumishuoneistot ja muu mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava toiminta (täytä kohdat 1-6
ja 18)

Postiosoite
Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristöterveys

Käyntiosoite
Askonkatu 2
15100 Lahti

Puhelin
03 733 4577

Sähköposti
terveydensuojelu@lahti.fi
Internet
www.lahti.fi

Toiminnan kuvaus ja muut huomioitavat asiat

1.Toiminnanharjoittaja

Toiminnanharjoittajan nimi / yritys

Puhelin

Katuosoite

Y-tunnus

Postinumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka
Laskutusosoite
Edellinen toiminnanharjoittaja / yritys
2.Toimipaikka

Toimipaikan nimi
Käyntiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero

3. Aloittamis- tai
muutosajankohta

Sähköpostiosoite

Toiminnan aloittamisajankohta (pvm)
Toiminnan lopettamisajankohta (pvm)
Toiminnanharjoittajan vaihtumisajankohta (pvm)

4. Isännöitsijän
yhteystiedot
5. Huoneiston tiedot

Isännöitsijätoimisto / isännöitsijän nimi
Puhelinnumero
Omassa kiinteistössä

Sähköpostiosoite
Liikekiinteistössä

Teollisuuskiinteistössä

Asuinkiinteistössä

Muussa kiinteistössä, missä?
Huoneistossa on tuulikaappi, eteinen tai vastaava
Huoneiston rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus, mikä
Pinta-ala ja henkilömäärät
Huoneiston kokonaispinta-ala

m2

Asiakkaiden / lasten / oppilaiden yhtäaikainen enimmäismäärä
Asiakasmäärä vuodessa
Henkilökunnan yhtäaikainen enimmäismäärä
Huoneiston pohjapiirros liitteenä
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Huoneiston ilmanvaihto
Koneellinen tulo ja poistoilmanvaihto
ilmanvaihto

Koneellinen poistoilmanvaihto

Ilmanvaihdon toiminta-ajat: täysteho, klo

puoliteho, klo

Painovoimainen

pois päältä, klo

Liikuntasalin ilmanvaihdon toiminta-ajat ja säätömahdollisuus
Muut kohteet, joissa säätömahdollisuus
Selvitys ilmanvaihdosta (esim. ajantasainen ilmanmäärämittauspöytäkirja) on liitteenä
Selvitys ilmanvaihdosta esitetään tarkastuksella
Ilmastointi

missä tiloissa?

Veden hankinta, viemäröinti ja jätteet
Liittynyt kunnan vesijohtoon

Muu, mikä?

Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon

Muu, mikä?

Liittynyt kunnan jätevesiviemäriin

Muu, mikä?

Asiakkaiden, lasten/oppilaiden wc-tilat ja käsienpesupisteet
Asiakkaille/ lapsille/ oppilaille on wc-istuimia

kpl ja urinaaleja

kpl

Asiakkaiden/ lasten/ oppilaiden wc-tiloissa on käsienpesupisteitä yhteensä
Henkilökunnan käyttöön on erilliset wc-tilat

Kyllä

kpl

Ei

Siivousvälinetilan varustelu
Siivousvälinetilojen lukumäärä

kpl

Hylly- ja säilytystilaa

Lattiakaivo

Muu, mikä?

Vesipiste

Kuivausteline

Pyykinpesukone

Kaatoallas ja vesipiste

Ilmanvaihto

Kuivausrumpu

Tekstiilihuolto
Tekstiilien koneellinen pesu ja kuivaus toimipaikassa
Tekstiilit huolletaan muualla, missä?
Puhtaalle ja likaiselle pyykille on erilliset säilytystilat. Miten järjestetty?
Ruokahuolto
Valmistuskeittiö

Kuumennuskeittiö

Jakelukeittiö

Kahvila

Muu tarjoilupaikka, mikä

Elintarvikkeiden tarjoilu
Ravintola

Tiloista täytetään myös erillinen elintarvikelain mukainen ilmoitus elintarvikehuoneistosta.
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6. Toiminnanharjoittajan
allekirjoitus ja
nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

TOIMINNANHARJOITTAJA TÄYTTÄÄ KOHDAT 7 – 18 SOVELTUVIN OSIN
7. Majoitusliike

Hotelli
Hostelli/ retkeilymaja/ aamiaismajoitus

Huoneiden lukumäärä

kpl

Lomakeskus/ leirintäalueen majoitus

Vuodepaikkojen lukumäärä

Huoneiston vuokraus lyhytaikaiseen käyttöön

Suurin yöpyjien määrä

henkilöä/ vrk

Muu, mikä?

Normaali yöpyjämäärä

henkilöä/ vrk

kpl

Huonekohtaiset wc- ja pesutilat
Wc-istuin

Käsienpesuallas

Kylpyamme

Suihku

Sauna

Hotellissa on kuntosali, täytä lisäksi kohta 8.
Hotellissa on uima-allas, täytä lisäksi kohta 9.
Tupakointi

8. Kuntosali tai
liikuntatila

Tupakointi on kielletty koko huoneistossa

Tupakointi on sallittu erillisessä tupakointitilassa

Tupakointi on sallittu, missä?

Selvitys tupakansavun leviämisen estämisestä

Kuntosali

Peseytymistilat naiset

kpl ja miehet

kpl

Liikuntasali

Pukeutumistilat naiset

kpl ja miehet

kpl

Muu liikuntatila, mikä?
Tiloissa on solarium, täytä lisäksi kohta 12.
Sauna

kpl

Tiloissa on elintarvikkeiden tarjoilua. Täytetään myös erillinen elintarvikelain mukainen ilmoitus
elintarvikehuoneistosta.
9. Uimahalli, uimala,
kylpylä tai muu yleinen
allastila

Tilat
Allastilat

Pinta-ala

Allasryhmien määrä

m2
kpl

Peseytymistilat, miehet

kpl, naiset

kpl

Pukeutumistilat, miehet

kpl, naiset

kpl

Sauna

kpl
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Uima-altaat
Uima-allas

Määrä

kpl, tilavuus

m3

Erityisallas (esim. pore- tai terapia-allas)

Määrä

kpl, tilavuus

m3

Lämminvesiallas, veden lämpötila yli 32 °C

Määrä

kpl, tilavuus

m3

Kylmävesiallas, veden lämpötila alle 23 °C

Määrä

kpl, tilavuus

m3

Ulkoallas

Määrä

kpl, tilavuus

m3

Veden käsittely
Automaattinen käsittely

Käsisyöttö

Suodatus, suodatintyypit ja määrät
Saostus, käytetty kemikaali
Klooridesinfiointi, käytetty kemikaali
UV-desinfiointi
pH:n säätö, käytetty kemikaali
Muu käsittely, mikä?
10. Uimaranta

Sijaintikoordinaatit
Suurin uimareiden määrä vuorokaudessa
Uimarannan varustelu
Vaatteiden vaihtotila

Pukusuoja

kpl

Käymälä

Pukuhuone

kpl

kpl

Ilmoitustaulu

Määrä

kpl

Roska-astia

Määrä

kpl

Peseytymismahdollisuus

Lisätiedot

Muut varusteet, mitä?
11. Yleinen sauna

12. Solarium

Saunojen lukumäärä

kpl ja tyypit

Peseytymistilat

Määrä

kpl

Pukeutumistilat

Määrä

kpl

Solariumlaitteiden määrä

kpl

Solariumlaitteiden käytön ikärajavalvontaa toteutetaan

kyllä, miten?

Solariumlaitteiden käyttö opastetaan suullisesti ja kirjallisesti
Solariumhuoneesta löytyy tarvittavat varoitusmerkinnät
Silmäsuojat asiakkaille

kyllä

Desinfiointiaine

kyllä

ei
ei

kyllä, millaisia?

ei

kyllä

Erillinen pukeutumistila
Peseytymistilat
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13. Tatuointi, lävistys,
kuppaus

Tatuointi
Lävistys
Kuppaus

Erillinen pukeutumistila

Asiakaspaikkojen lukumäärä

Peseytymistilat

kpl

Tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä
Välineiden puhdistus
Kertakäyttöiset välineet

Välineiden pesupaikat

kpl

Erillinen käsienpesupiste työpisteen välittömässä läheisyydessä

kpl

Desinfiointi, desinfiointikemikaalit

Sterilointi, sterilointilaitteet
Välineiden hygieeninen säilytys, miten?
14. Kauneushoitola

Vartalo-, kasvo- ja käsihoidot

Geelikynnet

Jalkahoidot

Akryylikynnet, kohdepoisto

Kynsihoidot

Injektiohoidot

Microblading tms.

Muu, mikä?

Asiakaspaikkojen lukumäärä

kpl

Tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä
Välineiden puhdistus
Kertakäyttöiset välineet

Välineiden pesupaikat

kpl

Erillinen käsienpesupiste työpisteen välittömässä läheisyydessä
Desinfiointi, desinfiointikemikaalit
Sterilointi, sterilointilaitteet
Välineiden hygieeninen säilytys, miten?
15. Lasten päiväkoti tai
kerho, nuorisotila

Päiväkoti

Ryhmäperhepäiväkoti

Leikki- ja muu päivätoiminta

Kerho, nuorisotila

Leirikeskus
Toiminta-/ aukioloaika (myös iltakäyttö)
Ryhmätiloissa käsienpesupisteet
Radonmittaus tehty, milloin?

Ruokailutilan yhteydessä käsienpesupisteet

Radonin vuosikeskiarvo

Bq/m3

Radonmittaus tehdään toiminnan alettua
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Tilat
Sisäänkäynti
pesupaikka
Eteistilat

kpl. Jokaisella ryhmällä oma sisäänkäynti

Kyllä

Ei Kuraeteisissä

kpl
kpl. Eteistilojen yhteydessä riittävät säilytyspaikat kengille ja vaatteille, miten

järjestetty
Kuivauskaapit

kpl oma kohdepoisto

Miten kuran ja pölyn kulkeutumisen estäminen sisätiloihin on huomioitu?
Ryhmätilat
Lepotilat

kpl
kpl. Lepotiloissa sänky kaikille nukkumista tarvitseville

Pesupaikat

kpl

kpl. Isojen lasten ryhmissä pesumahdollisuus

Erilliset varastotilat

kpl

Ryhmien lukumäärä, ikäjakauma, ryhmäkoko

Piha-alue
Päiväkodin yhteydessä piha-alue

Ulkoillaan muualla

Mitä aluetta käytetään ulkoiltaessa?
Piha-alueen ja leikkivälineiden säännöllinen huolto on järjestetty, miten?
Leikkivälineet
Leikkivälineitä on

ei

Piha on aidattu
16. Koulu tai oppilaitos

Välineet ja niiden sijoitus ovat standardien mukaisia
Pihalla on riittävä valaistus eikä muodostu katvealueita

Esiopetus

Muu aikuiskoulutus

Peruskoulu

Korkeakoulu

Lukio

Ammattioppilaitos

Muu koulu tai oppilaitos, mikä?
Oppilaiden lukumäärä
Aukioloaika (myös iltakäyttö)
Luokkien lukumäärä
Tupakointipaikka

kpl, missä sijaitsee?

Radonmittaus tehty, milloin?

Radonin vuosikeskiarvo

Bq/m3

Radonmittaus tehdään toiminnan alettua
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Työluokat ja liikuntasali
Kemian luokka

Vetokaappi

on

ei

Lukollinen säilytyskaappi

Kohdepoisto

Fysiikan luokka Vetokaappi

on

ei

Lukollinen säilytyskaappi

Kohdepoisto

Teknisen työn luokka

Vetokaappi

on

ei

Lukollinen säilytyskaappi

Tekstiilityön luokka

Tekstiilipölyn kerääjät ja kohdepoistot

Kuvaamataidon luokka

Vetokaappi

on

ei

on

Purun poisto
ei

Lukollinen säilytyskaappi

Pimiö

Musiikkiluokka
Kotitalousluokka/ opetuskeittiö
Liikuntasali

Puku-, pesu- ja wc-tilat: tytöt

pojat

opettajat

Kuntosali
Auditorio, luentosali

Tilan suurin sallittu yhtäaikainen henkilömäärä

henkilöä

Muut tilat, millaisia?
Piha-alue
Koulun yhteydessä on
huomioitu:

ei

Leikkivälineitä on

Välineet ja niiden sijoitus ovat standardien mukaisia

ei

Miten pölyn ja kuran sisätiloihin kulkeutumisen estäminen on

Piha-alueen ja leikkivälineiden säännöllinen huolto on järjestetty, miten?
Piha on aidattu
17. Jatkuvaa hoitoa
antava sosiaalihuollon
toimintayksikkö tai
vastaanottokeskus

Pihalla on riittävä valaistus

Vanhusten ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palveluasuminen)
Kehitysvammalaitos
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
Ensi- tai turvakoti
Lastenkoti, koulukoti, tai perhekuntoutusyksikkö
Vastaanottokeskus
Muu, mikä?
Radonmittaus tehty, milloin?

Radonin vuosikeskiarvo

Bq/m3

Radonmittaus tehdään toiminnan alettua
Tilat
Ryhmätiloissa käsienpesupisteet
Sauna
Asiakkaiden käytettävissä tekstiilihuoltotilat

Muut tilat, millaisia?
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18.
Kokoontumishuoneistot
ja muu mahdollisesti
terveyshaittaa
aiheuttava toiminta

Sisäleikkipuisto
Kokoontumishuoneisto (vain lasten ja nuorten kohteet ovat ilmoitusvelvollisia)
Asuinkiinteistön yhteydessä oleva mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava toiminta (esim. musiikki/
muu toiminta)
Tiloissa on elintarvikkeiden tarjoilua. Täytetään myös erillinen elintarvikelain mukainen ilmoitus
elintarvikehuoneistosta.
Tilojen käyttäjille ja ympäristölle aiheutuva haitta
Selvitys tilojen käyttäjille aiheutuvista riskeistä ja niiden poistamisesta (liite)
Selvitys toiminnasta aiheutuvasta mahdollisesta musiikkimelusta tai muusta melusta sekä
meluntorjunnasta liitteenä (liite) (pakollinen, mikäli valitsit asuinkiinteistön yhteydessä oleva
mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava toiminta (musiikki/muu toiminta)
Selvitys muusta ympäristöön vaikuttavasta tekijästä liitteenä (liite)

Lisätiedot

Ilmoitus tulee toimittaa Lahden ympäristöterveyteen osoitteeseen Askonkatu 2, 15100 Lahti tai
sähköpostitse osoitteeseen terveydensuojelu@lahti.fi.
Henkilötiedot rekisteröidään Lahden ympäristöterveyden tietojärjestelmään ja
asianhallintajärjestelmään.

Lasku

Ilmoituksen käsittelystä peritään Lahden kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunnan
hyväksymän taksan mukainen maksu. Ilmoituksesta, joka koskee toiminnanharjoittajan vaihtumista
tai toiminnan lopettamista, ei peritä maksua.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai
laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta 167/2003
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