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KAUNEUS- JA JALKAHOITOLAN, KYNSI-JA RIPSIHOITOLAN SEKÄ TATUOINTI- JA LÄVISTYSLIIKKEEN YM. HUONEISTOJEN PERUSTAMINEN
Neuvonta
Ympäristöterveydenhuollosta saa etukäteisneuvontaa hoitohuoneistojen perustamiseen (ilmoitusasia ja
huoneiston rakenteet). Neuvontaa varten tarvitaan liiketilan pohjakuva, missä on merkitty sen rakenteet
(esim. vesipisteet) sekä tieto siitä mitä toimintaa tilassa tehdään. Neuvonta on maksutonta ja sitä kannattaa pyytää ennen toiminnan perustamista. Ohjeen lopussa on tarvittavat yhteystiedot.
Ilmoitusmenettely
Kuopion kaupungin ympäristöhuoltoon on tehtävä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kauneus- ja jalkahoitolan, kynsi- ja ripsihoitolan, tatuointi- ja lävistysliikkeen sekä kuppausliikkeen ym. vastaavan ihon käsittelyä tekevän liikkeen perustamisesta, olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.
Ilmoitus tehdään liiketiloista, kodissa tapahtuvasta toiminnasta ja kiertävästä toiminnasta (laitoskäynnit, kotikäynnit, festarit).
Ilmoitus on tehtävä Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään 30 vuorokautta ennen
uuden huoneiston tai toiminnan perustamista, niiden olennaisen muuttamista tai toiminnanharjoittajan
vaihtumista. Ilmoituslomakkeita saa Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollosta Kuopion kaupungin verkkosivuilta, puhelimitse (044 718 2275, 044 718 2286) tai sähköpostilla ymparistoterveys(at)kuopio.fi. Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen Kuopion kaupunki, ympäristöterveydenhuolto, PL
1199, 70211 Kuopio. Lomake voidaan lähettää myös sähköisesti (ymparistoterveys(at)kuopio.fi). Ilmoituksen liitteenä pitää olla liiketilan pohjapiirustus, mihin on merkitty vesipisteet ja niiden käyttötarkoitus, asiakastuolit, wc, sosiaalitila, siivouskomero jne.
Ympäristöterveystarkastaja tarkastaa ilmoituksen ja antaa toiminnanharjoittajalle siitä vastaanottotodistuksen. Ilmoitusten käsittely on maksullista. Toimitilat tarkastetaan ilmoituksen perusteella 3 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Tarkastusajankohta sovitaan yrittäjän kanssa. Tarkastuksesta peritään maksu. Maksut määräytyvät Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.
Huom! Kampaamoista ja partureista ei tarvitse tehdä ilmoitusta 1.1.2017 alkaen. Kampaamoiden ja
partureiden kohdalla on kuitenkin edelleen voimassa niille annetut rakenteelliset vaatimukset.
Rakennuslupa
Perustettaessa uutta liiketilaa tai sitä muuttaessa pitää yrittäjän yhdessä kiinteistönomistajan kanssa olla
yhteydessä Kuopion kaupungin rakennusvalvontaan (rakennusvalvonta(at)kuopio.fi, 017-185174) jo
suunnitteluvaiheessa. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa rakennusvalvontaan terveydensuojelulain
nojalla esille tulleet uudet liikehuoneistot.
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1.Liiketilassa tapahtuva toiminta
Ilmanvaihto
Ilmanvaihdon tulee olla riittävä. Hoitohuoneistoissa tulee olla vähintään koneellinen poisto. Ilman tuloja poistumistiet on voitava osoittaa. Akryylikynsien laittopisteessä tulee olla erillinen paikallispoisto. Rakennusvalvonta ohjeistaa ilmanvaihdon tarkemmin (rakennusvalvonta(at)kuopio.fi).
Työskentelytila
Parturi-kampaamossa sekä kynsi- ja ripsistudiossa työskentelytilan tulee olla yli 5 m²/asiakaspaikka.
Kauneus- ja jalkahoitolassa sekä tatuointi/lävistyshuoneistoissa työskentelytilan tulee olla yli 7
m2/asiakaspaikka.
Pintamateriaalit
Lattian, seinien, sisäkaton ja työtasojen pintamateriaalit tulee olla helposti puhdistettavia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia.
Pesupisteet ja välineiden huolto
Parturi-kampaamossa:
- hiusten pesua varten tulee olla vähintään yksi pesupiste 1-4 asiakaspaikkaa kohti
- jos asiakaspaikkoja on yli 5, tulee kampaamotilassa olla erillinen käsienpesupiste
- työvälineiden pesua varten tulee olla vesipisteellinen lavuaari
- työvälineiden desinfiointia varten tulee olla tarvittavat laitteet ja tilaa
- välineille tulee olla riittävästi kuivaus- ja säilytystilaa
Kauneus- ja jalkahoitolassa sekä kynsi- ja ripsistudiossa:
- käsienpesupisteen tulee sijaita hoitotilassa hoitotuolin välittömässä läheisyydessä
- välineet voidaan pestä joko käsienpesupisteessä tai muualla liiketilassa erillisessä välineiden
pesupisteessä
- työvälineiden desinfiointia/sterilointia varten tulee olla tarvittavat laitteet, aineet ja välineet
- työvälineiden kuivaamiseen ja säilytykseen pitää olla tarvittavat tilat ja työtasoa
- jalkahoitolassa olisi suositeltavaa olla erillinen kaatoallas jalkahoidossa käytetyille vesille joko
hoitotilassa tai sen välittömässä läheisyydessä.
Tatuointi- ja lävistysliikkeissä sekä kuppausliikkeissä:
- käsienpesupisteen tulee sijaita hoitotilassa työtuolin välittömässä läheisyydessä
- välineet voidaan pestä joko käsienpesupisteessä tai muualla liiketilassa erillisessä välineiden
pesupisteessä
- työvälineiden desinfiointia/sterilointia varten tulee olla tarvittavat laitteet sekä riittävästi tilaa
työvälineiden säilytykseen ja kuivaamiseen
- käytetyt neulat tulee pitää erillään ja hävittää asianmukaisesti
Siivouskomero
Siivousvälineille ja -aineille tulee olla siivousvälinekomero, missä siivousvälineet ja aineet säilytetään,
pestään ja kuivataan. Sen varustuksena on lattiakaivo, vesipiste, kaatoallas, kuivauskierukka, hyllytilaa,
harjateline ja ilmanpoisto.
Pienille yhden tuolipaikan kampaamoille ja kynsi/ripsistudioille riittää tuuletettu varasto (siivouskaappi)
välineiden puhdistusmahdollisuuksineen.
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Pyykinpesu
Liikkeessä on suositeltavaa olla koneellinen pyykinpesu ja kuivaus. Pienissä liikkeissä voidaan pyykkihuolto järjestää myös yrittäjän kotona. Liinavaatteille tulee olla riittävästi säilytystilaa.
Wc- ja sosiaalitilat
Henkilökuntaa varten tulee olla oma wc- ja sosiaalitila varusteineen. Wc:n yhteydessä tulee olla käsienpesumahdollisuus. Jokaiselle työntekijälle tulee olla oma pukukaappi. Mikäli asiakkaille ei ole erillistä
wc:tä, tulee heillä olla mahdollisuus käyttää henkilökunnan wc:tä.
Sisäänkäynti ja naulakot
Asiakassisäänkäynnin kohdalla tulee olla tuulikaappi tai esimerkiksi ilmaverho. Asiakkaita varten tulee
olla vaatekaappi tai naulakko ja odotustila.

2. Kodin yhteydessä oleva hoitotila
Edellyttää terveydensuolelulain mukaisen ilmoituksen tekemisen.
Toimintaa varten on suositeltavaa olla oma työhuone.
Toimintaa voidaan harjoittaa myös muussa tilassa edellyttäen, että se on ajallisesti eriytetty muusta toiminnasta. Lisäksi toiminnanharjoittajan pitää antaa kirjallinen selvitys siitä, kuinka toiminta järjestetään
siten, että terveyshaitta estettään.
Hoitotuolin läheisyydessä pitää olla erillinen vesipiste käsien- ja välineiden pesua varten. Vesipiste ei saa
olla muussa kuin hoitolan käytössä.
Kun suunnittelee kotiin hoitolaa, kannattaa olla yhteydessä taloyhtiöön ja selvittää rakennusvalvonnasta
rakennuslupa.
Kotona sijaitsevaa liiketilaa ei tarkasteta.

3.Kiertävät yrittäjät
Edellyttää terveydensuojelulain 13§:n mukaisen ilmoituksen tekemistä.
Toiminnanharjoittajan on ilmoituksessa kuvattava mitä toimintaa on, kuinka ja missä toiminta tapahtuu
sekä miten terveyshaitta estetään (mm. käsihygienia, välineiden huolto, säilytys ja kuljetus, työpisteiden
puhdistus). Välineiden pesua varten pitää olla asianmukainen vesipiste (ei kodin muussa käytössä oleva
vesipiste), huolto- ja säilytystila. Lisäksi käytössä pitää olla tarvittavat desinfiointi tai sterilointilaitteet.
Lainsäädäntö ja ohjeet
Terveydensuojelulaki 763/1994
Terveydensuojeluasetus 1280/1994
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma / Kuopion Kaupungin ympäristölautakunta
Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa/ Kuopion kaupungin ympäristölautakunnan päätös
Valvira, Terveydensuojelun valvontaohjeisto TO 7: parturi-kampaamot, kauneushoitolat ja vastaavat
Valviran ohje TO7; Kauneushoitoloiden, tatuointiliikkeiden ja vastaavien tilojen hygieniavaatimukset
Lisätietoja:
ympäristöterveystarkastaja Päivi Kauppinen
044 718 2275
paivi.kristiina.kauppinen(at)kuopio.fi
ymparistoterveys(at)kuopio.fi
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