LIITE 6
Terveydensuojelulain 13§:n mukaiseen ilmoitukseen
Majoitushuoneisto, vastaanottokeskus
TOIMINNANHARJOITTAJA TÄYTTÄÄ
1. Toimipaikka

2. Huoneisto

TARKASTAJA
TÄYTTÄÄ

Nimi

Huomautettavaa

Huoneisto sijaitsee
☐ Omassa kiinteistössä

☐ Liikekiinteistössä

☐ Teollisuuskiinteistössä

☐ Asuinkiinteistössä

☐Kyllä
☐Ei

m2
m2
m2

Huoneiston kokonaispinta-ala
Yhteisten asiakastilojen pinta-ala
Majoitushuoneiden pinta-alat
Majoitushuoneiden lukumäärä
Vuodepaikkojen lukumäärä

kpl
kpl

Majoitushuoneiden ilmanvaihto
☐Painovoimainen

☐Koneellinen poisto

☐Koneellinen tulo ja poisto

☐Tarkempi selvitys ilmanvaihdosta liitteessä
Muiden tilojen ilmanvaihto (yhteiset tilat, käytävät, huoltotilat)
☐Painovoimainen

☐Koneellinen poisto

☐Koneellinen tulo ja poisto

☐Tarkempi selvitys ilmanvaihdosta liitteessä
3. Elintarvikkeet

☐Aamiaistarjoilu

☐ Ruokaravintola

Huomautettavaa

☐ Muu ravintola

Tiloista täytetään myös erillinen Elintarvikelain 13§:n mukainen ilmoituslomake

☐Kyllä
☐Ei

☐Ruokailu järjestetään muulla tavalla, miten
4. Asiakkaiden
käymälä- ja
pesutilat

Huomautettavaa

Huonekohtaiset käymälä- ja pesutilat
☐WC-istuin

☐Käsienpesuallas

☐Inva-varusteltuja huoneita
Pintamateriaalit

☐ Kylpyamme

☐Suihku

☐Sauna ☐ Lattiakaivo

kpl

Lisätietoja

Yhteiset käymälä- ja pesutilat
Sauna ja pesuhuone ☐Naisille
☐Tiloissa inva-varustelu
Pintamateriaalit
Lisätietoja

☐Miehille

☐ Yhteiskäytössä olevat tilat

☐Kyllä
☐Ei

5.
Henkilökunnan
sosiaalitilat

Huomautettavaa

Pukuhuoneet
☐Naiset

☐Miehet

☐Yhteinen

☐Ei pukuhuonetta, vain pukukaapit

☐Kyllä
☐Ei

☐Pukeutumistilat sijaitsevat huoneiston ulkopuolella, missä
Käsienpesupiste
Naiset
kpl
Käymälät
Naiset
kpl
Käsienpesupiste
Naiset
kpl

Miehet

kpl

Yhteinen

Miehet

kpl Yhteinen

kpl

Miehet

kpl

kpl

Yhteinen

kpl

☐Ruokailutila
6. Siivous

☐Työtila
Siivouksen järjestäminen
☐Oma henkilökunta
☐ Ostopalvelu

Huomautettavaa
☐Kyllä
☐Ei

Siivousvälinetilat ja niiden varustus
Siivousvälinetila, Vesipiste
sijainti

Lattiakaivo

Kuivauspatteri

Teline
välineille

Hyllytila

Koneellinen
ilmanvaihto

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

7.
Liinavaatehuollon järjestäminen
Liinavaatehuolto ☐Oma henkilökunta
☐ Ostopalvelu
Liinavaatevarasto

8. Tupakointi

Huomautettavaa
☐Kyllä
☐Ei

☐Tupakointi on kielletty koko huoneistossa

Huomautettavaa

☐Tupakointi on sallittu erillisessä tupakointitilassa

☐Kyllä
☐Ei

☐Tupakointi on sallittu

huoneessa

☐Tupakointi on sallittu rajatulla alueella ulkona, missä
☐Selvitys tupakansavun leviämisen estämisestä erillisessä liitteessä
9. Oheistilat

Huomauitettavaa
☐Uima-allas (tiloista täytetään TsL 13§:n mukaisen ilmoituksen Liite 7)
☐Yleinen uimaranta (tiloista täytetään TsL 13§:n mukaisen ilmoituksen Liite 8)
☐Kauneushoitola (tiloista täytetään TsL 13§:n mukaisen ilmoituksen Liite 4)
☐Jalkahoitola (tiloista täytetään TsL 13§:n mukaisen ilmoituksen Liite 4)
☐Solarium (tiloista täytetään TsL 13§:n mukaisen ilmoituksen Liite 4)
☐Kuntosali tai muu liikuntatila (tiloista täytetään TsL 13§:n mukaisen ilmoituksen Liite 5)
Lisätietoja

☐Kyllä
☐Ei

