
Meri-Lapin 
ympäristöterveysvalvonta 

Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo 

ILMOITUS HUONEISTON PERUSTAMISESTA, 
KÄYTTÖÖNOTOSTA TAI MUUTOKSESTA 
Koulu tai oppilaitos, päiväkoti, lastenkoti, vanhainkoti, ym. 
Terveydensuojelulaki 13 § 

Saapumispäivämäärä 

Käytämme antamianne tietoja ilmoituksen käsittelyyn ja valvontatietojen kirjaamiseen. Tarkempia tietotoja henkilötietojen 
käsittelystä löytyy Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan tietosuojaselosteesta osoitteesta www.tornio.fi/kaupunki-ja-
hallinto/yhteystiedot-ja-asiointi/rekisteriselosteet/  

Palautus: Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta / 

Tornion toimipiste    Kemin toimipiste    Keminmaan toimipiste   Tervolan kunta   Simon kunta 
Suensaarenkatu 4     Valtakatu 26         Rantatie 21           Keskustie 81       Ratatie 6 
95400 TORNIO        94100 KEMI         94400 KEMINMAA          95300 TERVOLA  95200 Simo  

 Sähköposti: etunimi.sukunimi@tornio.fi / terveystarkastajat@tornio.fi 

Kohde Nimi ja osoite Perustaminen 
Käyttöönotto 
Muutos 

Toiminnan-
harjoittaja 

Nimi Y-tunnus

Postiosoite 

Puhelinnumero ja sähköposti Kotikunta 

Huoneiston 
omistaja 

Nimi, osoite ja puhelin 

Laskutus-
osoite 

jos eri kuin toiminnanharjoittaja 

Selvitys 
harjoitetta-
vasta toimin-
nasta 

Suunniteltu 
käyttöönotto-
päivä 

Tiloilla on rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottolupa    
Kyllä            Ei 

Toiminnan 
laajuus 

Lasten/Oppilaiden/Asukkaiden yhtäaikainen enimmäismäärä Henkilökunnan määrä 

Huoneet ja 
varastot Huoneiston kokonaispinta-ala:  m², josta varastoja  m² 

Huoneen tai varaston 
nimitys 

Pinta-ala (m²) 
Korkeus (m) 
Tuulikaappi (on/ei ole) 
Lattian päällyste 
Seinien päällyste 
Sisäkaton päällyste 
Yleisilmanvaihto 
Painovoimainen 

Koneellinen 

 tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

tulo 
poisto 

Paikallispoistot 
(on/ei ole) 

Ilmanvaihdon toiminta-
aika 

Täysteho klo Puoliteho klo Pois päältä klo Käsisäätö-
mahdollisuus 

mailto:etunimi.sukunimi@tornio.fi


Elintarvikelaki 

Ruokahuolto 

Keittiö toimii      Valmistuskeittiönä  Kuumennuskeittiönä 

 Jakelukeittiönä        Ruokailua ei järjestetä   

  Muu: _____________________________________________________ 

 Tarjoiltavien annosten määrä       kpl/vrk 
 Keittiön tilat  Keittiö  Varastotilat  Ruokasali 
 Pinta-ala 

 Korkeus 

 Lattian päällyste 

 Seinien päällyste 

 Sisäkaton  
 päällyste 

 Keittiön ja ruokailutilan laitteisto 

 Kylmälaitteet (jääkaapit, pakastimet yms.)  Muut laitteet (uuni, grilli yms.) 

 Nimi Määrä ja      
tilavuus 

 Nimi Lukumäärä 

 Jäädytetäänkö keittiössä elintarvikkeita 
 Ei      Kyllä (liite) 

 Keittiön pesupaikat ja kuivaus 

 Astioiden pesu 

 Koneellinen  Pesupaikat  kpl     Muu mikä 

  Erillinen käsienpesuallas    Muu, mikä 

 Käsien kuivaus:    



Siivoustilat 
Siivoushuoneet  kpl     Siivouskomerot  kpl 

 kaatoallas     Lattiakaivo     lämpökuivatus, mikä 

 ilmanvaihto    

varaston/varastojen pinta-ala m2  

 ei siivousvälinevarastoa, siivousvälineet säilytetään 

Myrkylliset 
aineet 

Myrkyllisten tai erittäin myrkyllisten kemikaalien määrä, kpl/litraa 

 Ei myrkyllisiä aineita 

 Lukittu, erillinen tila 

Talousveden 
saanti ja 
viemäröinti-
järjestely 

 Liitetty yleiseen vesijohtoon     Muu, mikä 

Onko talousvesi tutkittu      Kyllä        Ei 

 Liitetty yleiseen viemäriin         Muu, mikä 
Jätehuollon 
järjestely 

Kiinteistön jätteiden keräys    
 Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon, tyhjennystiheys  krt/vko 

Muu, mikä 

Jätteiden lajittelu  Biojäte  Pahvi  Kartonki   Paperi  Muu, mikä 

Sosiaaliset tilat Vakinaisia työntekijöitä yhteensä, henkeä Ruokailu pinta-ala, m2

Pukuhuone pinta-ala 

Pukukaappeja 

Suihkuja 

 m2 Käsienpesualtaita 

Pesuaineannostelijoita 

Käsienkuivaus 

 kpl 

 kpl  kpl 

 kpl  kpl 
Käymälät 

Vesikäymälät 

       käsienpesupaikat 

Kuivakäymälät 

        käsienpesupaikat 

Henkilökunta Asiakkaat 
Naiset (kpl)    Miehet (kpl) Naiset (kpl)    Miehet (kpl) 

Huoneiston 
lämmitys 
Pihan päällystys 

Tavaran 
vastaanotto 

Lastaustilat 

Terveyshaitta jota toiminta saattaa aiheuttaa ympäristöön 

Hakijan 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä     Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Liitteet 
 Pohjapiirros  Ilmastointisuunnitelma  Muut liitteet, mitkä 



Viranomainen 
täyttää 

Saapunut (pvm)         ___/___ 20___ 

Hakemuksen 
tarkastus Hakemus on täytetty 

asianmukaisesti tarvittavine 
liitteineen 

 kyllä       

___/___ 20___ 

Tarkastajan allekirjoitus 

Asiakirjojen täydennyspyyntö 
lähetetty / annettu 

___/___ 20___ 

Tarkastajan allekirjoitus 

Pyydetyt lisäasiakirjat on saatu 

___/___ 20___ 

Tarkastajan allekirjoitus 

Toimipaikan 
hyväksymistar-
kastus Rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmus on suoritettu 

 kyllä, milloin ___/___ 20___ 

 ei 
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