
 

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

Liitelomake 6: kokoontumishuoneisto, liikuntatila, 
kuntosali 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

 

Toimipaikan / 
huoneiston nimi 

 
      
 
 
 

Aukioloaika 
(myös iltakäyttö) 
 
 

 
      
 

Henkilömäärät 
 

 
Suurin sallittu henkilömäärä                           kpl     
 
Normaali kävijämäärä                                     kpl 
 

Huoneisto Huoneistoala 
 
Huoneiston kokonaispinta-ala                    m

2
    

 
Yleisötilojen pinta-ala                                 m

2
     

             

Huoneisto sijaitsee 
 
    Omassa kiinteistössä                        Asuinkiinteistössä   
    Liikekiinteistössä                               Teollisuuskiinteistössä           
 

Selvitys harjoitettavasta toiminnasta 
 
   Auditorio tai muu koulutustila 
   Juhlahuoneisto 
   Kerhotila 
   Kokoontumishuoneisto, joiden oheistilana on saunatiloja 
   Liikuntatila 
   Kuntosali 
   Näyttelytila 
   Seurakuntatila 
   Teatteri tai konserttisali 
   Muu kokoontumishuoneisto, mikä: 
 
 
 

Huoneiston ilmanvaihto   
                                 
   Painovoimainen       Koneellinen poisto     Koneellinen tulo ja poisto         
 
 Toiminta-aika: täysteho, klo             puoliteho, klo               Pois päältä, klo       
 
 Käyttäjän säätömahdollisuus: 
        
                    
      

 
  Tuulikaappi tai vastaava                                   



Elintarvikkeiden 
tarjoilu 
 
 

  Ravintola             Kahvila         Muu tarjoilupaikka     Keittiö           
 
Tiloista täytetään myös erillinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta. 
 

WC-tilat  

 
Asiakas-wc:t   

 Naisille                 kpl    
                   

 Miehille                 kpl,   joista urinaaleja           kpl,   urinaalikourua          cm 
 

 Inva-WC:t             kpl            
                                              

 Käsienpesualtaat               Lattiakaivot                     
 

Pesutilat Pukuhuoneet      
                                      

 Naisille             paikkaa           Miehille               paikkaa                                  
 
Pesutilat 
 

 Suihkut, naisille          kpl                   Suihkut, miehille           kpl          
                                                                                                                                                                            

  Saunat          kpl                  Saunat vain henkilökunnan käytössä 
 

  Uima-allas tai poreallas                           Uima-altaasta ilmoitus erillisellä lomakkeella 
 

Siivoustilat 
 

 
Siivousvälinevarastot          kpl         Siivouskomerot           kpl       
 

  Kaatoallas                                          Lattiakaivo                         Poistoilmanvaihto 
 

  Lämpökuivatus                                  Varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet   

Jätteet   Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon 

Jätteiden lajittelu:    keittiö     karkea     energia     paperi      lasi      metalli    
                                 vaarallinen    muu, mikä       

 Vedenhankinta 
ja viemäröinti 

  Liittynyt yleiseen vesijohtoon     Muu, mikä       
 

  Liittynyt yleiseen viemäriin         Muu, mikä       

 
Tilojen käyttäjille 
ja ympäristölle 
aiheutuva haitta 

 
  Selvitys tilojen käyttäjille aiheutuvista riskeistä ja niiden poistamisesta (liite) 

 
  Selvitys toiminnasta aiheutuvasta musiikkimelusta tai muusta melusta liitteenä (liite)  

 
  Selvitys muusta ympäristöön vaikuttavasta tekijästä liitteenä (liite) 

 

Piirustukset  
  Pohjapiirros         Ilmanvaihtosuunnitelma 
  Muut liitteet, mitkä 
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