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LIITE 4 
Yleisölle avoin kuntosali tai muu 
liikuntatila, sauna, kylpylä, 
uimahalli ja uimala 

Kohteen nimi 

Huoneisto 
Huoneiston kokonaispinta-ala, m2 

Huoneiston rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus 

Toimitila sijaitsee 

 Liikehuoneistossa  Teollisuuskiinteistössä  Asuinkiinteistössä 

 Erillinen tarkoitukseen rakennettu kiinteistö 

Materiaalit: Huonetilat eriteltyinä (esim. halli, pesutilat, sauna, pukuhuone/ sosiaalitila, yms.) 

Huonetilan 
nimi 
Lukumäärä 

Pinta-ala, m2 

Lattian 

materiaali
Seinien 

materiaali
Katon 

materiaali

Huoneisto 
ilmanvaihto 

Huoneiston ilmanvaihto 

 painovoimainen  koneellinen poisto  koneellinen tulo ja poisto 

Mikäli huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto, tulee ilmanvaihdon mittauspöytäkirja olla liitteenä. 

Uimahalli, uimala, 
kylpylä 

Arvioitu kävijämäärä / v 

Allastyypit 

Uima-allasveden käsittelymenetelmät 

 Selvitys käsittelymenetelmistä liitteenä 

 Uima-allasveden valvontatutkimusohjelma esitetään _____ / _____ 20__ viimeistään 

Allastilojen valvonta 

 uinninvalvojat, henkilöä / vuoro 

 kameravalvonta 

 muun henkilökunnan toimesta 

Kävijöiden yhtäaikainen enimmäismäärä 
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Kuntosali Kuntosalilaitteiden lukumäärä 

 voimaharjoitteluvälineet, kpl  juoksumatot, kpl 

 voimaharjoittelupenkit, kpl  soutulaitteet, kpl 

 kuntopyörä, kpl  askeltimet ja porrasnousulaitteet, kpl 

Käytön ohjaus 

 laitteiden yhteydessä käyttöohjeet  henkilökohtainen ohjaus 

Laitteiden huollosta vastaa 

Käymälät ja pesutilat 
Naiset, kpl Miehet, kpl 

- urinaalit, kpl

Inva WC:t, kpl 

 Sauna, kpl  Suihkutilat, kpl 

Henkilökunnalle 

 käymälät, kpl  sosiaalitilat, kpl 

Siivoustilat  siivousvälineiden säilytystila, kpl 

Siivoustilan varusteet:  kaatoallas  kuivauspatteri 

 lattiakaivo  ilmanvaihto 

 siivoussuunnitelma liitteenä 

Lisätietoja 

LIITTEET  pohjapiirustus, jossa kalusteet ja laitteet 

 ilmanvaihtopiirustukset / ilmanvaihtomittauspöytäkirja 

 allasveden valvontatutkimusohjelma 

 selvitys allasveden käsittelymenetelmistä, jos ei sisälly valvontatutkimusohjelmaan 

 siivoussuunnitelma 

 muut liitteet 

Tiedot rekisteröidään valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.hollola.fi.

Ilmoituksen ja tarkastuksen perusteella terveydensuojeluyksiköissä ilmoitus käsitellään ja siitä veloitetaan voimassa olevan 
ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesti.

Tarkastaja täyttää 

Huoneisto ja siellä harjoitettava toiminta on tarkastettu __________________________________. 

Huoneistosta tehty ilmoitus on täytetty asianmukaisesti. 

 Tarkastuksesta on tehty erillinen tarkastuskertomus. 

Tarkastajan nimi ja nimenselvennys 
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