Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus kuntosalista, liikuntatilasta tai
solariumista
Terveydensuojelulaki 13 § 1 mom. kohdat 2 ja 5

Tyhjennä lomake

Tulosta

Mitä ilmoitus koskee:
Uuden huoneiston perustaminen tai käyttöönotto
Toiminnan tai tilojen olennainen muuttaminen
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen (lomake täytetään soveltuvin osin)
Ilmoitus on toimitettava Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään 30 vrk ennen
suunniteltua toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään
maksu Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Ohjeita ilmoituksen
täyttämiseksi saa tarvittaessa ympäristöterveydenhuollosta.
1. Huoneiston
käyttötarkoitus

Kuntosali
Liikuntatila
Solarium
Kuvaus kuntosalin, liikuntatilan ja/tai solariumin toiminnasta. Tarjotaanko
palveluja kaikille vai onko käyttö jotenkin rajoitettua?

Kuvaus mahdollisesta muusta tilojen yhteydessä tapahtuvasta toiminnasta
(elintarvikkeiden myynti/tarjoilu, hieronta, kosmetologi, koulu, tms.):

2. Aloittamis- tai
muutosajankohta

Päivämäärä:

3. Toimipaikan nimi,
sijainti ja
yhteystiedot

Toimipaikan nimi:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

Sähköposti:

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero:
Internet-sivujen osoite:
4. Toiminnanharjoittajaa
koskevat tiedot

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi:

Y-tunnus:

Postiosoite:

Kotikunta:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Laskutusosoite:
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5. Kiinteistön
omistaja

Kiinteistönomistajan nimi ja toiminimi:
Postiosoite:
Puhelinnumero:

Sähköposti:

Isännöitsijän tai vastaavan nimi ja osoite:
Puhelinnumero:

Sähköposti:

6. Muutokset
toiminnan tai tilojen
osalta
(täytä tarvittaessa)

Mikäli ilmoitus koskee toiminnan tai tilojen olennaista muuttamista, kerro tässä
muutoksista:

7. Tiedot rakennusvalvonnallisesta
käyttötarkoituksesta

Mikä on voimassa olevan rakennuslupapäätöksen mukainen tilan käyttötarkoitus?

8. Tiedot tiloista

Huoneiston kokonaispinta-ala:
m2
Siivousvälinevarasto, jossa on:

vesipiste
kaatoallas
ilmanvaihto
lattiakaivo

kuivauspatteri, tms.
hyllytilaa siivousvälineille ja –aineille

Huoneistossa ei ole varusteltua siivousvälinevarastoa.
Pukeutumistilat asiakkaille:

miehille

naisille

Peseytymistilat asiakkaille:

miehille

naisille

Saunat ja/tai
infrapunasaunat
asiakkaille:
WC-tilat asiakkaille:

miehille

naisille

miehille

naisille

Käsienpesupisteet asiakkaille:

miehille

naisille

Henkilökunnalle on erilliset
pukeutumis- ja taukotilat:

kyllä

ei

Huoneistossa on:
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Muu ilmanvaihto, mikä?

_________________________________________
Ilmanvaihdon mitoitus on Suomen rakentamismääräyskokoelman D2
mukainen:
- kuntosali, ulkoilmavirta 6 (dm3/s)/m2
- liikuntasali, ulkoilmavirta 4 (dm3/s)/m2
- liikuntahalli, ulkoilmavirta 2 (dm3/s)/m2
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8. Talousvesi,
viemäröinti ja
jätehuolto

Talousvesien hankintatapa:
Liitetty yleiseen vesijohtoverkostoon
Oma kaivo
Muu, mikä?

Jätevesien käsittely:
Jätevedet johdetaan yleiseen viemäriin
Jätevedet käsitellään muutoin, miten?

______________________

_______________________
Jätehuolto:
Yleinen järjestetty jätehuolto
Jätehuolto on järjestetty muulla tavoin, miten:
___________________________
9. Lisätietoja

10. Päiväys ja
ilmoittajan
allekirjoitus

11. Liitteet

Paikka ja päivämäärä:

Allekirjoitus ja nimenselvennys:
_____________________________

Pohjapiirros
Muut liitteet, mitkä?

_________________________________________________
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