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Koulun käyttöönotto- tai muutosilmoitus 

TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 13 §:n MUKAINEN ILMOITUS 

 

Viranomainen täyttää Saapumispäivä: 

 Käsittelypäivä: 

 Dnro: 

 

Ilmoitus liitteineen on toimitettava terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan 

aloittamista. 

 

Ilmoituksen aihe 

  Uuden perustaminen / käyttöönotto  

  Toiminnan / tilojen olennainen muuttuminen   

  Peruskoulu   

  Lukio   

  Ammatillinen oppilaitos   

  Muu, mikä:         

 

1. 
Ilmoitusvelvollinen 

Toiminnanharjoittajan nimi 
(Kaupparekisterin mukainen) 
 

Y-tunnus 
 

Osoite 
 

Puhelin 
 

Sähköposti 
 

Laskutusosoite 
 

Yhteyshenkilön nimi  
 

Puhelin 
 

Osoite 
 

Sähköposti 
 

2. Toimipaikan 
tiedot 

Toimipaikan nimi 
 

Puhelin 
 

Osoite 
 

Sähköposti 
 

Kiinteistöstä vastaavan (esimerkiksi isännöitsijän) yhteystiedot 
 

3. Toiminta Tilan käyttötarkoitus 
 

Aloitusajankohta tai käyttöönottopäivämäärä:    
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 Aukioloaika 

Maanantai – Perjantai:         

  Iltakäyttö 

  Viikonloppu 

Lisätietoja:         

4. Huoneiston 
käyttötarkoitus 
ja ilmanvaihto 

  Toiminnanharjoittaja on varmistanut huoneiston käyttötarkoituksen rakennusvalvonnasta  

  Ilmanvaihtopiirustukset on toimitettu ja selvitys tehty rakennusvalvontaan   

5. Henkilömäärät Oppilaat       kpl  

Opettajat        kpl 

Muu henkilökunta         kpl 

Juhla/ liikuntasalin suurin sallittu henkilömäärä         kpl 

Juhla/ liikuntasalin koko         m2 

6. Huoneisto Huoneiston kokonaispinta-ala           m2 

 

Huoneisto sijaitsee: 

  Omassa kiinteistössä   

  Liikekiinteistössä   

  Vuokra kiinteistössä   

  Teollisuuskiinteistössä  

  Asuinkiinteistössä   

  Muu, mikä:          

Miten eri tilat ovat akustoitu (luokkatilat, käytävät, ruokasali, juhlasali jne.) 

      

Huoneiston ilmanvaihto: 

  Koneellinen poisto   

  Koneellinen tulo ja poisto   

Toiminta-aika: 

Täysteho, klo:            

Puoliteho, klo:            

Pois päältä, klo:             

Liikuntasalin ilmanvaihdon toiminta-ajat ja säätömahdollisuus 

      

Muut kohteet, joissa säätömahdollisuus: 
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 Perusluokkatilat 
(ryhmiteltynä esim. 
OT1, OT2..) 

Pinta-ala (m2) Oppilaiden 
lukumäärä/luokkatila 

Luokkien 
lukumäärä (kpl) 

    

    

    

    

    

Työluokat Vetokaappi Ilmastoitu ja 
lukollinen 
säilytystila 

Sähkön 
hätäkatkaisu/-
kytkin 

Kemian luokka   on   ei   on      ei   on      ei - 

Fysiikan luokka   on   ei   on      ei   on      ei - 

Teknisen työn luokka   on   ei   on      ei   on      ei   on      ei 

Kuvaamataidon luokka   on   ei   on      ei   on      ei - 

Tekstiilityön luokka   on   ei - - - 

Liikuntasali      on      ei 

Puku-, pesu- ja wc-tilat: 

  Tytöt  

  Pojat   

  Opettajat  

7. Vesipisteet Juomavesipisteet oppilaille    on,          kpl            ei  

Vesipisteet luokissa    on,          kpl            ei  

8. Oppilas-
käymälät ja muu 
käyttö 

Oppilaat 

Tytöt: 

 wc-istuimet:          kpl 

 pesualtaat:          kpl 

Pojat: 

 wc-istuimet:          kpl, joista urinaaleja           kpl 

 pesualtaat:          kpl  

Inva wc:t          kpl 

Tilojen iltakäyttö ja käyttö muuna kuin kouluaikana (kpl): 

Naisten wc          kpl 

Miesten wc          kpl 

Inva wc          kpl 

9. Siivoustilat Siivouskeskus (kpl):           

  Poistoilmanvaihto    

  Kaatoallas    

  Lattiakaivo    

  Lattianpesukoneen säilytystila    

  Varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet    

  Lämpökuivatus, mikä:         
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 Siivousvälinevarastot (kpl):         

  Poistoilmanvaihto  

  Kaatoallas  

  Lattiakaivo  

  Lattianpesukoneen säilytystila   

  Varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet  

  Lämpökuivatus, mikä:          

Siivouskaapit (kpl):          kpl  

Kerro siivouskaapin varustus: 

      

10. Piha-alue Koulun yhteydessä piha-alue    on      ei 

Saatto- / taksiliikenteelle oma paikka:    on      ei 

Leikkivälineitä:    on      ei 

Välineet ja niiden sijoitus ovat standardienmukaisia:    on      ei 

Miten pölyn ja kuran sisätiloihin kulkeutumisen estäminen on huomioitu 
 

11. Veden hankinta, 
viemäröinti ja 
jätehuolto 

  Liitetty yleiseen vesijohtoverkostoon   

  muu, mikä:         

  Liitetty yleiseen viemäriverkostoon   

  muu, mikä:         

Kuinka jätteiden keräys ja säilytys on järjestetty? 

12. Liitteet   Asemapiirros (pakollinen)  

  Pohjapiirros (pakollinen)  

  Kalustepiirustus  

  Ilmanvaihtopiirustus (pakollinen)  

  Vesi- ja viemäripiirustus 

  Talousveden tutkimustulos, jos kohteella on oma kaivo    

  Muut liitteet, mitkä:         

Ilmoitus ja liitteet toimitetaan osoitteeseen:  

Pirkkalan kunta, PL 1001, 33961 Pirkkala 

tai sähköpostilla: kirjaamo@pirkkala.fi 

13. Maksut Ilmoituksen käsittelystä peritään Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan 

mukaan määräytyvä maksu. 

14. Muuta 
huomioitavaa 

Mikäli huoneistossa käsitellään, valmistetaan, myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita, on siitä 

tehtävä elintarvikelain (23/2006) mukainen ilmoitus erikseen. 

15. Päiväys ja 
allekirjoitus 

 Vakuutan, että olen oikeutettu edustamaan tässä hakemuksessa mainittua yritystä, toiminimeä 

tai yhteisöä. 

Aika ja paikka 
 

Allekirjoitus 
 

 


