
     
 

 

 

TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 

13 §:n MUKAINEN ILMOITUS 

Koulu, oppilaitos 

 

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 

Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, 

Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, 

Vimpeli ja Ähtäri 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

 

Ilmoituksen aihe  

 

 Uuden perustaminen / käyttöönotto    

 

 Toiminnan / tilojen olennainen muuttuminen 

 

  

 Peruskoulu 

 Lukio 

 Ammatillinen oppilaitos 

 Muu, mikä       

 

 

1. Ilmoitus- 

velvollinen 

Toiminnanharjoittajan nimi  

(Kaupparekisterin mukainen) 

      

 

Osoite 

      

      

Y-tunnus       

 

Puhelin        

 

Fax       

 

Sähköposti 

 

      

Yhteyshenkilö 

      

Osoite       

      

Puh. 

      

Sähköposti 

      

Laskutusosoite 

      

      

 2. Toimipaikan 

nimi ja sijainti 

 

 

 

Toimipaikan nimi  

      

 

Osoite 

      

      

Puhelin 

      

Fax 

      

Sähköposti 

      

Isännöitsijän nimi ja puh. 

      

 

3. Toiminta Tilan käyttötarkoitus 

      
Aloitusajankohta/ Käyttöönottopäivämäärä 

      

 4. Ilmanvaihto  Ilmanvaihtopiirustukset on toimitettu ja selvitys tehty rakennusvalvontaan 

 
5. Huoneiston 

käyttötarkoitus 

 Toiminnanharjoittaja on varmistanut tilan käyttötarkoituksen rakennusvalvonnasta 

 



     
 

6. Henkilö-

määrät 

 

Oppilaat          kpl     Opettajat       kpl    Muu henkilökunta       kpl  

 

Juhla/ liikuntasalin suurin sallittu henkilömäärä          kpl    

Juhla/ liikuntasalin koko         m
2 

 

 

7. Huoneisto Huoneisto sijaitsee 

 

 Omassa kiinteistössä       Vuokra kiinteistössä       Asuinkiinteistössä 

 Liikekiinteistössä              Teollisuuskiinteistössä    Muu, mikä:         

 

Huoneiston kokonaispinta-ala:        m
2
 

 

Miten eri tilat on 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:       

 

Perusluokkatilat 

(ryhmiteltynä esim. OT1, OT2…) 

Pinta-ala m
2 
 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  

 

8. Vesipisteet  

Juomavesipisteet oppilaille  on   ei       kpl 

 

Vesipisteet luokissa   on   ei       kpl 

 

9. Oppilas-

käymälät ja 

muu käyttö 

(WC-istuimet 

+ urinaalit) 

Oppilaat                                                                         

tytöt        kpl  pojat       kpl, joista urinaaleja       kpl 

pesualtaat:       kpl  pesualtaat      kpl   

inva WC:t        kpl  

  

Tilojen iltakäyttö ja käyttö muuna kuin kouluaikana 

Naisten wc:t       kpl Miesten wc:t       kpl Inva wc:t       kpl  

 

10. 

Siivoustilat 

Siivouskeskus       kpl 

 Poistoilmanvaihto 

 Kaatoallas 

 Lattiakaivo 

 Lämpökuivatus, mikä  

       

 Varrellisten 

siivousvälineiden  

seinäpidikkeet   

 Lattianpesukoneen 

säilytystila 

Siivouskomerot         kpl  

 Poistoilmanvaihto 

 Kaatoallas 

 Lattiakaivo 

 Lämpökuivatus, mikä  

        

 Varrellisten 

siivousvälineiden 

seinäpidikkeet   

 Lattianpesukoneen 

säilytystila 

Siivouskaapit       kpl  

 

Kerro varustus 

      

11. Piha-alue Koulun yhteydessä piha-alue:  on  ei        

Saatto- / taksiliikenteelle oma paikka  on  ei        

 

Leikkivälineitä:     on     ei      

Välineet ja niiden sijoitus ovat standardien mukaisia  

 

Miten pölyn ja kuran sisätiloihin kulkeutumisen estäminen on huomioitu:        

 

 

12. Veden 

hankinta 

ja viemäröinti 

  Liittynyt yleiseen vesijohtoon    Muu, mikä       

 

  Liittynyt yleiseen viemäriin        Muu, mikä       

 

13. Liitteet   Asemapiirros  

  Pohjapiirros 

  Kalustepiirustus 

  Ilmanvaihtopiirustus 

  Vesi- ja viemäripiirustus 

  Muut liitteet, mitkä       

 



     
 

14.  

Maksut ja 

muuta 

huomioitavaa 

Ilmoituksen käsittelystä peritään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon 

maksutaksan mukaan määräytyvä maksu.  

Ilmoitus liitteineen on toimitettava terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 

päivää ennen toiminnan aloittamista osoitteeseen: 

 

 

Mikäli huoneistossa käsitellään, valmistetaan, myydään tai tarjoillaan elintar-

vikkeita, on siitä tehtävä elintarvikelain (23/2006) mukainen ilmoitus erikseen. 

 

 

 

15. 

Allekirjoitus 

 

 

Päivämäärä    Allekirjoitus ja nimen selvennys 

                                                

 

 

 

Ilmoitus ja liitteineen Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon.  

 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto www.seinajoki.fi, terveystarkastajat@seinajoki.fi 

 

 Ravitie 8 B, 60120 Seinäjoki etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 

 Keskustie 2, 63500 Lehtimäki  

 Vanhalantie 8, 62600 Lappajärvi     

 Kelikontie 3, 62100 Lapua 

 Kauppatie 107 D1, 62200 Kauhava  

 Kirjapainonkuja 2, 63300 Alavus 

http://www.seinajoki.fi/
mailto:terveystarkastajat@seinajoki.fi

