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Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 

Ilmoituksen aihe 

 Perustaminen tai käyttöönotto 

 Toiminnan olennainen muuttaminen 

 Toiminnanharjoittajan vaihtuminen  

Toiminnan laatu  Päiväkoti, kerho tai muu lasten/nuorten käyttämä tila, esi- tai perusopetus, ammatillinen koulutus, lukio-opetus, 

muu opetuspaikka, jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus 

 Solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä 

 Majoitushuoneisto 

 Yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli ja uimala 

 Muu huoneisto tai laitos tai toiminta, josta voi aiheutua terveyshaittaa 

____________________________________________________________________ 

Toiminnanharjoitta-
jan yhteystiedot 

Toiminimi 

Kotikunta Yritys- ja yhteisötunnus (tai sen puuttuessa henkilötunnus) 

Toiminnanharjoittaja 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Laskutusosoite 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Toimipaikan nimi ja 
sijainti 

Toimipaikan nimi 

Puhelin 

Käyntiosoite 

Huoneiston omistaja Puhelin 

Isännöitsijä Puhelin 

Toiminta 
Tilan käyttötarkoitus / Harjoitettavan toiminnan kuvaus 

Aloitusajankohta / Käyttöönottopäivämäärä 
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Vedenhankinta  Liitetty yleiseen vesijohtoon 

 Talousvesi toimitetaan ___________________________. 

 Talousvesikaivo 

 Muu, mikä 

Mikäli talousvesi ei ole yleisestä vesijohtoverkostosta, tulee talousveden tutkimustulos olla liitteenä. 

Jätevedet ja 
viemäröinti 

 Jätevedet johdetaan yleiseen viemäriin 

 Kiinteistökohtainen käsittely 

 Jätevedet johdetaan muualle, minne 

Jätehuolto 

 Liitetty järjestettyyn jätehuoltoon 

Jätteiden lajittelu 

 Muuten, miten 

Ilmanvaihto  selvitys liitelomakkeessa 

Toiminnasta 
aiheutuva 
mahdollinen 
terveyshaitta 
mm. melu, haju, pöly

Toiminta, joka aiheuttaa mahdollista terveyshaittaa ja toimenpiteet terveyshaitan ehkäisemiseksi. 

Päiväys __________ / __________ 20____ 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

LIITTEET  asemapiirustus 

 talousveden tutkimustulos 

 päiväkoti, kerho tai muu lasten/nuorten käyttämä tila, esi- tai perusopetus, ammatillinen koulutus, lukio-opetus, 

muu opetuspaikka, jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon yksikkö, vastaanottokeskus (liitelomake 1) 

 solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä (liitelomake 2) 

 majoitushuoneisto (liitelomake 3) 

 Yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli ja uimala (liitelomake 4) 

 Muu huoneisto tai laitos tai toiminta, josta voi aiheutua terveyshaittaa (liitelomake 5) 

 muut liitteet 

Ilmoitus liitteineen toimitettava kahtena (2) kappaleena alla olevaan osoitteeseen 

☐ Päijät-Hämeen ympäristöterveys
PL 66 (Virastotie 3 C)
15871 Hollola
Puh. (03) 780 0211
terveysvalvonta(at)hollola.fi

☐ Päijät-Hämeen ympäristöterveys
Rauhankatu 3a
18100 Heinola
Puh. (03) 780 0211
terveysvalvonta(at)hollola.fi
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