
  1 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoituksen aihe 

 

 Uuden perustaminen / käyttöönotto 

 Toiminnan / Tilojen olennainen muutos 

 

 Määräaikainen toiminta, ajalle: ________-________ 

 Toistaiseksi voimassa oleva toiminta 

 

  Päiväkoti 

  Esikoulu 

  Kerhotila 

  Muu, mikä:       

  Peruskoulu 

  Lukio 

  Ammatillinen oppilaitos 

  Muu, mikä:       

Ilmoitusvelvollinen  Toiminnanharjoittajan nimi (Kaupparekisterin mukainen) 

      

Y-tunnus (tai  hlö-tunnus) 

      

Postiosoite 

      

Puhelin 

      

Sähköpostiosoite 

      

Fax 

      

Yhteyshenkilö / vastuuhenkilö  

      

Yhteyshenkilön puhelin 

       

Toimipaikan nimi ja 

sijainti 

Toimipaikan nimi 

      

Puhelin 

      

Postiosoite 

      

Sähköpostiosoite 

      

Fax 

      

Laskutusosoite 

      

Huoneiston omistaja 

      

Isännöitsijän nimi 

      

Isännöitsijän puhelin 

      

Toiminta Toiminnan kuvaus 

      

Aloitusajankohta       Aukioloaika       

Iltakäyttö (toiminnan kuvaus) 

      

Henkilömäärät 

päiväkoti tms. 
Lapset:       hoitopaikkaa  

Hoitohenkilökuntaa:       henkilöä Muuta henkilökuntaa:       henkilöä 

Henkilömäärät 

koulut tms. 
Oppilaat:       henkilöä  

Opettajat:       henkilöä Muuta henkilökunta:       henkilöä 

Huoneisto Huoneiston kokonaispinta-ala:       m2 Akustointi, miten:       

Huoneisto sijaitsee:   omassa kiinteistössä 

 liikekiinteistössä 

 teollisuuskiinteistössä  

 asuinkiinteistössä   

Huoneiston ilmanvaihto: 

 

Käyttäjän säätömahdollisuus: 
 kyllä   ei 

Toimintatapa: 

 painovoimainen 

 koneellinen poisto 

 koneellinen tulo ja poisto 
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Opetustilat Perusluokkatilojen pinta-ala:       m2 Luokkien lukumäärä:       kpl 

Työluokat, pimiö ja 

liikuntasali 

 

Kemian luokka:   

Vetokaappi:   

Ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi:  

 

Fysiikan luokka:   

 

Teknisen työn luokka:   

Vetokaappi:   

Ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi:  

 

Tekstiilityön luokka:    

Kuvaamataidon luokka:  

 

Pimiö:   

 

Liikuntasali: 

Puku-, pesu- ja wc-tilat: 

 on    ei 

 on    ei  

 on    ei  

 

 on    ei  

 

 on    ei 

 on    ei 

 on    ei  

 

 on    ei 

 on    ei 

 

 on    ei 

 

 on     ei 

 tytöt  pojat   opettajat 

Tiloissa on tarvittavat sähkönkatkaisukytkimet    

Päivähoitotilat Ryhmähuonetilojen pinta-ala yhteensä: 

       m2 

Lasten ikäjakauma:       

Ryhmäkoko:       

Selvitys tilojen 

materiaaleista  

 

Huonetilan nimi ja pinta-ala m2 Lattiapäällyste Seinäpäällyste Kattopäällyste 

                        

                        

                        

                        

                        

Ruokahuolto  valmistuskeittiö          jakelukeittiö 

Tiloista täytetään myös erillinen elintarvikehuoneistohakemus   

Ulkoilualue  on 

 ei ole, mitä aluetta käytetään ulkoiltaessa:       

Päivähoitotilojen wc:t  Tilan nimi  wc-istuimia käsienpesualtaat muut pesupaikat 
            kpl       kpl       kpl 

            kpl       kpl       kpl 

            kpl       kpl       kpl 

            kpl       kpl       kpl 

 inva-wc:t       kpl  lattiakaivot 

Oppilas-wc:t ja wc:t 

iltakäytön aikana 

Oppilas-wc:t 

 tytöille       kpl 

 pojille       kpl  

 inva wc:t       kpl   

 käsienpesualtaat       kpl 

 lattiakaivot 

Tilojen iltakäyttö ja käyttö muuna aikana 
 naisten wc:t       kpl  

 miesten wc:t       kpl 

Henkilökunnan wc-

tilat 

Wc-tilat, opettajat: 

 naisille       kpl 

 miehille       kpl 

Wc-tilat, muu henkilökunta: 

 naisille       kpl 

 miehille       kpl 
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Postiosoite 

PPKY Selänne / Ympäristöterveys 

PL 66, 85801 Haapajärvi 

Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi 

Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki 

 

Sähköposti: ymparistorakennusvalvonta@selanne.net 

www.selanne.net 

Käyntiosoite 

Kirkkokatu 2, Haapajärvi 

Ollintie 26, Pyhäjärvi 

Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki 

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 

Lisätietoja, puh. 

040 3008 275 

040 3008 273 

Valvontayksikön kunnat 

Haapajärvi 

Pyhäjärvi 

Kärsämäki 

Reisjärvi 

 

 

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus 

Päivähoitopaikat, esikoulutilat, koulut, luokkatilat 
 

  Haapajärvi     Kärsämäki     Pyhäjärvi     Reisjärvi 

Henkilökunnan 

sosiaalitilat 

Henkilökunnan sosiaalitilat 

 Kyllä      ei 

Siivoustilat ja 

vaatehuolto 

Siivoustilat       kpl 

varustus: 

 vesipiste 

 kaatoallas 

 lattiakaivo 

 lämpökuivatus, mikä       

 lattianhoitokoneen säilytystila 

 poistoilmanvaihto 

 varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet 

 omat pyykkikoneet, missä       

 käytetään pesulaa 

Likapyykkien säilytys:       

 

Jätteet 

 
 liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon 

Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö:     bio     pahvi    paperi     lasi  

Ongelmajätteiden keräys:  kyllä     ei  

Vedenhankinta ja 

viemäröinti 
 liittynyt yleiseen vesijohtoon 

 muu, mikä        

 liittynyt yleiseen viemäriin 

 muu, mikä        

Muut liitteet   Pohjapiirustus 

  Muut, mitkä       

Allekirjoitus Päivämäärä 

      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_______________________________ 

      


