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Inarin kunta ympäristöyksikkö

TERVEYDENSUOJELULAIN 13 §:N MUKAINEN
ILMOITUS
Koulu

Ilmoituksen aihe
 Uuden perustaminen /käyttöönotto

 Peruskoulu

 Toiminnan / tilojen olennainen muuttaminen

 Lukio
 Ammatillinen oppilaitos
 Muu, mikä

Ilmoitusvelvollinen

Toimipaikan nimi
ja sijainti

Toiminta

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi

Y-tunnus

Postiosoite

Puhelin

Sähköposti

Fax

Yhteyshenkilö

Puhelin

Toimipaikan nimi

Puhelin

Postiosoite

Fax

Sähköposti
Huoneiston rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus
Toiminnan kuvaus

Aloitusajankohta / käyttöönottopäivämäärä
Aukioloaika
Myös iltakäyttö
Henkilömäärät

Oppilaat

kpl

Opettajat

kpl

Muu henkilökunta

Juhla- / liikuntasalin suurin sallittu henkilömäärä

Huoneisto

Huoneiston kokonaispinta-ala

kpl

Iltakäyttäjät

kpl Juhla-/ liikuntasalin koko

kpl
m²

m²

Akustointi, miten
Huoneisto sijaitsee
 omassa kiinteistössä

 liikekiinteistössä

 Teollisuuskiinteistössä

Huoneiston ilmanvaihto
 painovoimainen

 koneellinen poisto

 keittiössä erillinen poisto

 koneellinen tulo ja poisto

 keittiössä rasvasuodatin

 asuinkiinteistössä
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Perusluokkatilojen pinta-ala

m² Luokkien määrä

Oppilaiden lukumäärä
Erityistilat:

kpl

kpl

Kemian luokka
 on
 ei
Ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi  on
Fysiikan luokka

 on

Vetokaappi  on

 ei

Teknisen työn luokka
 on
 ei Vetokaappi
Ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi  on
Tekstiilityön luokka

 on

 on

 on

 ei

 on

 ei

 ei

Kuvaamataidon luokka
 on
 ei Vetokaappi
Ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi  on
Pimiö

 ei

 ei

Liikuntasali
 on
 ei
Puku-, pesu- ja wc-tilat: tytöt  pojat  opettajat 
Käymälätilat

Henkilökunta
 WC
kpl
 käsienpesupisteet
kpl
 käsien kuivaus miten

Asiakkaat
 WC
kpl
 käsienpesupisteet
kpl
 käsien kuivaus miten

Miehet
 WC
kpl
 käsienpesupisteet
kpl
 käsien kuivaus miten
 urinaaleja

kpl

Lapset
 WC
 käsienpesupisteet
 käsienkuivaus miten

 Inva WC:t
kpl
 Lattiakaivot wc-tiloissa
Tilojen iltakäyttö ja muuna aikana kuin kouluaikana
 naisten wc:t
kpl
 miesten wc:t
kpl

urinaalikourua

metriä

Siivoustilat
 Siivouskomerot

kpl

 Poistoilmanvaihto

 Kaatoallas

 Lattiakaivo  Lämpökuivaus, mikä

 Varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet

 Lattianhoitokoneen säilytystila
Piha-alue

Sijainti  koulun yhteydessä
 Muualla, missä
Koko

m²

Pihan päällyste

Jätehuolto

Leikkivälineitä  on  ei Välineet ja niiden sijoitus ovat standardien mukaisia 
 Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon
 Biojätteen erilliskeräys
 Pahvin keräys
 Muu, mikä

Vedenhankinta ja
viemäröinti

 Liittynyt yleiseen vesijohtoon
 Liittynyt yleiseen viemäriin

Ruokahuolto

 Valmistuskeittiö

 Muu, mikä
 Muu, mikä

 Kuumennuskeittiö

 Jakelukeittiö

Tiloista täytetään erillinen elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus.
Lisätiedot

Liitteet

 Asemapiirros
 Ilmastointisuunnitelma

Allekirjoitus

Päivämäärä

kpl
kpl

 Pohjapiirros
 Muut, mitkä
Allekirjoitus ja nimen selvennys
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Laskutusosoite:

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän
taksan mukaisesti määräytyvä maksu.
Ilmoitus osoitetaan:
Inarin kunta Ympäristöyksikkö
Piiskuntie 2
99800 Ivalo
Tarkastaja täyttää
Päivämäärä
Huoneisto ja siellä oleva toiminta on tarkastettu
Tarkastajan lausunto

Tarkastajan nimi ja nimen selvennys
Käsittelyaika
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