
 

Terveydensuojelulain (19.8.1994/763) 13 §:n mukainen 

ilmoitus 

Liitelomake 5: Kampaamo, kauneushoitola tai vastaava 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  
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Toimipaikan  nimi                                         

Henkilömäärä 

 

Asiakaspaikat                                      kpl          
 
Tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä:       

 
                                                         

Toiminta Huoneisto sijaitsee 
 

  Omassa kiinteistössä              Asuinkiinteistössä  
             

  Liikekiinteistössä                     Teollisuuskiinteistössä  

Huoneiston käyttötarkoitus (rakennusvalvonnan papereissa):       

Huoneiston rakentamisvuosi:       

Huoneistoala 
 
Huoneiston kokonaispinta-ala        m

2 

 

Työskentelytilan pinta-ala               m
2 

 

Henkilöstötilan pinta-ala                 m
2
 

Selvitys harjoitettavasta toiminnasta 
 

  Kampaamo 
  Parturi – Kampaamo 
  Parturi 
  Kauneushoitola 
  Jalkahoitola 
  Tatuointiliike 
  Solarium                   Solariumista täytettävä erillinen lomake liitteeksi tähän lomakkeeseen 

  Muu, mikä:        

Huoneisto 

 

 

 

 

 

Huoneiston ilmanvaihto 
 

  Painovoimanen            Koneellinen poisto            Koneellinen tulo ja poisto 
 
Toiminta-aika:       
 
Täysteho, klo                        puoliteho, klo                      pois päältä, klo       
 
Käyttäjän säätömahdollisuus: 
 

  säätömahdollisuus on       ei ole säätömahdollisuutta 

 Eteinen, tuulikaappi tai vastaava 



   
 

  2 

  WC, jonka yhteydessä käsienpesuallas 
  Asiakkaan hiustenpesua varten erillinen allas/altaita:        kpl 
  Erillinen välineiden pesuallas:        
  Muu välineiden pesupaikka, mikä:        
  Työpisteen lähettyvillä käsienpesuallas:        

Väline- ja 

pyykkihuolto 

Pyykin pesu / kuivaus:        

Likapyykin säilytys:        

Työvälineiden säilytys:        

  Desinfiointiaine:        
 

  Desinfiointilaite:        

Henkilökunnan 

sosiaalitilat 

  Taukotila 
 

  Pukukaapit 

Siivoustilat   Siivousvälinevarasto                   Siivouskomero 
 

  Muu siivousvälineiden säilytyspaikka, mikä        
 

  Kaatoallas                                   Lattiakaivo                                 Poistoilmanvaihto 
 

  Lämpökuivatus                            Varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet 

Lisätiedot       

Liitteet 

(pakollinen) 

  Pohjapiirros 
  Kalustesuunnitelma 
  Muut liitteet, mitkä        

 
  Solarium, liitelomake 
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