
     

   

 

Terveydensuojelulain (19.8.1994/763) 13 §:n mukainen 

ilmoitus 

Liitelomake 7: hotelli ja muu majoitushuoneisto 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

 

 

Toimipaikan / 

huoneiston nimi 

 

 

 
      
 

Aukioloaika / 

toiminta-aika 

 

 
      
 

Henkilömäärät 

 
Majoitushuoneiden lukumäärä       
 
Suurin yöpyjien määrä        
            
Normaali yöpyjämäärä       

              
 
         
 
          

kpl   
 
henkilöä / vrk     
 
henkilöä / vrk 

Huoneisto 
Huoneiston kokonaispinta-ala 
 
Yhteisten asiakastilojen pinta-ala      
 
Majoitushuoneiden pinta-alat      

             
 
         
 
         

m
2 

 

m
2 

 

m
2
 

Huoneisto sijaitsee 
   Omassa kiinteistössä  

 
   Liikekiinteistössä                   

 
   Teollisuuskiinteistössä           

 
   Asuinkiinteistössä   

Majoitushuoneiden ilmanvaihto                                   
 

  Painovoimainen      
                

 Koneellinen poisto             
 

 Koneellinen tulo ja poisto 

Ilmanvaihto toiminnassa:   
 

 täysteho, klo    
        

 puoliteho, klo  
 
Käyttäjän säätömahdollisuus:                                                                 

  
 
      
 
      
 
      

Muiden tilojen ilmanvaihto (yhteiset 
tilat, käytävät, huoltotilat)                                  
 

  Painovoimainen      
                

 Koneellinen poisto             
 

 Koneellinen tulo ja poisto 

Ilmanvaihto toiminnassa:   
 

 täysteho, klo    
        

 puoliteho, klo  
 
Käyttäjän säätömahdollisuus:                                                                 

  
 
      
 
      
 
      

Elintarvikkeiden  

tarjoilu 

 
  Aamiaistarjoilu                                  Ruokaravintola                        Muu ravintola 

 
Tiloista täytetään myös erillinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta. 
 



   

 

   

Wc- ja pesutilat 

 
Huonekohtaiset wc- ja pesutilat 
 

 Wc-istuin       
                        

 Käsienpesuallas                      
 

 Kylpyamme     
 

 Suihku                                   
 

 Suihkukaappi                          
 

 Sauna               

Pintamateriaalit:  
 
 
Lattiat        
 
 
 
Seinät        
 
 
 
 
 

Yhteiset wc- ja pesutilat 
 

 Sauna                          kpl 
 

 Pesuhuone                  kpl    
 

 Uima-allas (altaan osalta 
täytetään erillinen lomake 1.) 

Pintamateriaalit:  
 
Lattiat        
 
 
Seinät        
 
 

Henkilökunnan 

sosiaalitilat ja 

muut tilat 

 

 
 Pukuhuoneet 

                                            
 Pukeutumistilat huoneiston 

ulkopuolella                                                                                                                                                       

 
 Wc-tilat                         

 
 Suihkut                                                      

 

 
  Ruokailutilat   

 
  Työtilat             

Siivoustilat ja 

pyykkihuolto 

 

Siivous 
 
Siivousvälinevarastot          kpl   
 
Siivouskomerot                    kpl       
 

  Kaatoallas                                       
 

  Lattiakaivo                         
 

 Poistoilmanvaihto 

  Lämpökuivatus                               
 

 Pesukone 
 

 Varrellisten siivous-
välineiden seinäpidikkeet   

Liinavaatteiden säilytys: 
 
Puhtaat        
 
Käytetyt       

Liinavaatehuolto:  
 

 Pesula, mikä       
 

 Oma pesutila, varustus       

 

Tupakointi  
 Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä 

 
 Tupakointi on sallittu erillisessä tupakointitilassa 

 
 Tupakointi on sallittu tilan osassa, missä 

 
 Selvitys tupakansavun leviämisen estämisestä erillisellä liitteellä 

Jätteet  
 Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon 

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



   

 

   

Vedenhankinta 

ja viemäröinti   Liittynyt yleiseen vesijohtoon    
 

  Liittynyt yleiseen viemäriin        

 Muu, mikä       
 

 Muu, mikä       

Ympäristölle 

aiheutuva haitta 

(Toiminnasta aiheutuva melu, haju tms.) 
      
 
 
 
 

Liitteet   Pohjapiirros      Muut liitteet, mitkä       
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