
  

 

Terveydensuojelulain (19.8.1994/763)13 §:n mukainen ilmoitus 

Liitelomake 8: uimahalli, kylpylä, muu allastila, yleinen sauna 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

 

   

 

Toimipaikan tai 

huoneiston nimi 

 
      
 
 
 

Aukioloaika / 

toiminta-aika 

 
      
 

Kävijämäärä Kävijöitä / vrk:       
 
Samanaikaisesti tiloissa oleskelevien enimmäismäärä:       

Allastyyppi  

 

 
   Normaali uima-allas             kpl 

 
   Poreallas                              kpl   

   
   Lämminvesiallas                  kpl 

 
   Muu allas                             kpl, mikä        

 

Huoneisto Huoneistoala 
 
Huoneiston kokonaispinta-ala                     m

2
    

 
Allastilojen pinta-ala                                    m

2
     

  
Pesutilojen ja pukutilojen pinta-ala             m

2 
 

 

Huoneisto sijaitsee 
 
   Omassa kiinteistössä                                    Asuinkiinteistössä   
   Liikekiinteistössä                                           Teollisuuskiinteistössä           
 

Allastilojen ja pesutilojen ilmanvaihto   
                                 
   Painovoimainen        Koneellinen poisto      Koneellinen tulo ja poisto         
 
 Toiminta-aika: täysteho, klo                  puoliteho, klo              pois päältä, klo       
 
 Säätömahdollisuus:       
                         

Muiden tilojen ilmanvaihto (yhteiset tilat, käytävät, huoltotilat) 
 

 Painovoimainen       Koneellinen poisto     Koneellinen tulo ja poisto         
 
 Toiminta-aika: täysteho, klo                    puoliteho, klo                 pois päältä, klo       
 
Säätömahdollisuus:        
 

Wc- ja pesutilat 

 

Wc-paikat: 
 Naiset              kpl                  

 
 Miehet             kpl,   joista urinaaleja          kpl,   urinaalikourua           cm 

 
 Inva-WC:t            kpl                                                

 
 Käsienpesualtaat           kpl  

 



         
   

 

   

Pesutilat: 
 

 Suihkut naisille              kpl 
 

 Suihkut miehille             kpl 
 

 Saunat                           kpl  

Lattian ja 

seinien 

pintamateriaalit 

 

                                                     
                          
Allastilat:  
 
Wc- ja pesutilat: 
 
Saunat: 
 
Pukuhuoneet ja käytävät: 
 
Muut asiakastilat: 
 

 Lattiapinnoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      

Seinäpinnoite     
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 

Siivoustilat 

 

 
  Siivoushuoneet          kpl        Siivouskomerot          kpl             

 
  Kaatoallas                                         Lattiakaivo                         Poistoilmanvaihto 

 
  Lämpökuivatus                                  Varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet   

 

Tietoja altaista Uima-altaiden mitat (pituus, leveys ja syvyys): 
 
1.       
 
2.       
 
3.       
 
Altaiden vesimäärä ja lämpötila: 
 
1.       
 
2.       
 
3.       
 

Vedenkäsittely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvitys 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 
      

Puhdistus ja 

siivous  

Selvitys altaan pohjien ja reunojen puhdistuksesta 
      
 
 
 
 
 
 

Allashuoneen ja oheistilojen siivousohjelma (tarvittaessa liite) 
      
 
 
 
 
 
 

Käyttö- 

päiväkirja 

Mitä kirjataan ja kuinka usein (liitteeksi kopio päiväkirjan sivusta) 
      
 
 
 
 
 
 
 

Vedenhankinta 

ja viemäröinti 

 

 
  Liittynyt yleiseen vesijohtoon    Muu, mikä        

 
  Liittynyt yleiseen viemäriin        Muu, mikä       

 

Liitteet  
  Pohjapiirros     

 
  Muut liitteet, mitkä        
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