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Kurikan kaupungin 
ympäristöterveyspalvelut 

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 § 
mukainen ilmoitus 

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista 

tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoituksen käsittelystä peritään Kurikan kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 

hyväksymän taksan mukainen maksu. Toimijalle lähetetään erillinen todistus ilmoituksen käsittelystä. Toiminnanharjoittajan 

vaihtumisesta tulee ilmoittaa tällä samalla lomakkeella (uusi toimija täyttää). Toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan 

lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä kirjallisesti sähköpostilla terveystarkastajat@kurikka.fi 

 

Tallenna ilmoituslomake omalle tietokoneelle ennen täyttämistä. Ilmoituslomake lähetetään osoitteeseen: 
terveystarkastajat@kurikka.fi. Sähköisen ilmoituksen voit tehdä osoitteessa: www.ilppa.fi 
 

Ilmoitus koskee 

 Toiminnan aloittamista                       Toiminnan olennaista muuttamista             Toiminnanharjoittajan vaihtumista 

Ilmoitus koskee seuraavaa terveveydensuojelulain § 13 mukaista toimintaa: 

 Majoitushuoneisto (täytä kohdat 1-7 ja 8)                                      

 Yleinen liikuntatila (täytä kohdat 1-7 ja 9)                                      

 Yleinen sauna (täytä kohdat 1-7 ja 10)                                                 

 Kauneus- ja hyvinvointipalvelut (täytyä kohdat 1-7 ja 11)              

 Varhaiskasvatukseen, opetukseen ja kokoontumiseen           

liittyvä tila (täytä kohdat 1-7 ja 12) 

 Sosiaalihuollon toimintayksikkö (täytä kohdat 1-7 ja 13)  

 Uimahalli, kylpylä ja muut yleiset altaat (täytä kohdat 1-7 ja 14) 

 Uimaranta (täytä kohdat 1-7 soveltuvin osin ja kohta 15) 

 Talousveden käyttö tai toimitus: osana julkista tai kaupallista 

toimintaa, ostovesilaitos tai yhteisessä käytössä oleva vedenottamo 

tai vesisäiliö (täytä kohdat 1-7 soveltuvin osin ja kohta 16) 

1. Toiminnanharjoittajan tiedot 

Toiminnanharjoittajan nimi (y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi) 

      

Y-tunnus 

      

Katuosoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Yhteyshenkilö 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköposti 

      

2. Laskutusosoite 

Laskutusosoite 

      

Verkkolaskutusosoite 

      

Operaattoritunnus 

      

Laskutusviite 

      

3.a Toimipaikka 

Toimipaikan nimi 

      

Katuosoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Yhteyshenkilö 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköposti 

      

3.b Tarkastusasiakirjan / todistuksen toimitusosoite 

Sähköposti 

      

Postitusosoite 

      

4. Aloittamis- tai muutosajankohta  

Aloittamis- muutos- tai toiminnanharjoittajan vaihtumisen ajankohta (pvm) 

      

5. Isännöitsijän yhteystiedot 

Isännöitsijätoimisto/isännöitsijän nimi 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköposti 

      

 Viranomainen täyttää 

Saapumispäivämäärä Dnro 
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mukainen ilmoitus 

6. Huoneiston tiedot

Huoneiston rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus 

 Liikekiinteistö         Teollisuuskiinteistö       Asuinkiinteistö        Muu, mikä 

 Rakennuslupa/toimenpidelupa on myönnetty  Rakennuslupa/toimenpidelupa on haettu ja vireillä 

Huoneiston kokonaispinta-ala:  Asiakkaiden/lasten/oppilaiden käytössä oleva pinta-ala: 

Ilmanvaihto 

 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto       Koneellinen poisto  Painovoimainen 

 Koneellinen poisto ja korvausilmaventtiilit  Mahdollisuus koneelliseen jäähdyttämiseen 

Wc-tilat 
Asiakkaille/oppilaille/lapsille käytössä on wc-istuimia ja/tai urinaaleja yhteensä (kpl): 

Asiakkaiden/oppilaiden/lasten wc-tiloissa on käsienpesupisteitä yhteensä (kpl):   

Henkilökunnan käytössä omat wc-tilat         Kyllä         Ei 

Siivous ja tekstiilihuolto 

 Siivoukseen on varattu erillinen työntekijä  Siivouksen hoitaa henkilökunta  Siivous on ulkoistettu 

 Siivoussuunnitelma on laadittu 

 Tiloissa pyykinpesukone  Pyykit kuivataan koneellisesti  Pyykit kuivataan narulla ja siihen on varattu tarpeeksi tilaa 

 Lattiamopeille on erillinen pesukone 

 Tekstiilit huolletaan muualla missä:   

7. Veden hankinta, viemäröinti ja jätteet

 Liittynyt yleiseen vesijohtoverkkoon       muu, mikä 

 Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon       muu, mikä 

 Jätevedet johdetaan yleiseen viemäriin   muu, mikä 

Valitse kohdista 8-16 ilmoitettava toiminta ja täytä kohdetiedot. 

8. Majoitushuoneisto

 Hotelli  Motelli  Matkustajakoti  Hostelli  Huoneistohotelli 

 Lomakeskuksen majoitushuoneistot  Leirintäalueen majoitushuoneistot 

 Majoituskasarmi  Vastaanottokeskus 

 Muu, mikä 

Huoneiden lukumäärä (kpl):   Vuodepaikkojen lukumäärä (kpl): 

 Huonekohtaiset wc-ja pesutilat 

 Yhteiskäytössä olevat wc-tilat (kpl):  Yhteiskäytössä olevat pesutilat (kpl): 

Asiakkaille on käytössä (tai erikseen vuokrattavissa): 

 sauna  uima-allas  poreallas  palju 

9. Yleinen liikuntatila

 Kuntosali  Urheiluhalli  Jäähalli  Sisäleikkipuisto 

 Muu yleinen liikuntatila, mikä: 

Kävijämäärä/vuorokausi (arvio):  

Asiakkaille on käytössä (tai erikseen vuokrattavissa): 

 pukutilat  pesutilat  saunatilat  uima-allas  poreallas  palju   solarium 

 Asiakkaiden käytössä erillinen juomavesipiste 

10. Yleinen sauna (valitse kun kyseessä pääasiallinen toiminta)

Saunat (kpl): 

Kävijämäärä/vuorokausi (arvio):  
Asiakkaille on käytössä: 

 pukutilat  pesutilat  poreallas  palju 
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11. Kauneus- ja hyvinvointipalvelut

 Kauneushoitola/kosmetologipalvelut  Tatuointi  Muu ihon lävistys  Solarium 

 Muu mikä: 

Asiakaspaikkojen lukumäärä: 

Työskentelytilassa on erillinen käsienpesupiste:  kyllä  ei 

Välineiden pesuun on erillinen vesipiste altaineen:  kyllä  ei 

Sisältyykö toimenpiteeseen ihon tai limakalvon läpäisyä tai ovatko toimenpiteessä käytettävät välineet suoraan tai välillisesti 

kosketuksissa rikkoutuneen ihon kanssa?  kyllä  ei 

Käytettävä desinfiointiaine ja/tai -laite: 

Käytettävä sterilointilaite: 

12. Varhaiskasvatukseen, opetukseen ja kokoontumiseen liittyvä tila

 Ryhmäperhepäiväkoti  Päiväkoti 

 Esiopetus  Peruskoulu   Lukio  Ammattioppilaitos  Korkeakoulu   Muu oppilaitos mikä: 

 Lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä toiminnan järjestämispaikka 

Aukioloaika (myös iltakäyttö): 

Oppilaiden/lasten lukumäärä: 

 Ruokailutilan yhteydessä käsienpesupiste 

 Ryhmätiloissa/luokissa käsienpesupisteet 

 Ruoka tehdään paikan päällä  Ruoka tuodaan muualta, mistä: 

13. Sosiaalihuollon toimintayksikkö 

 Vanhainkoti (laitoshuolto)  Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö 

 Kehitysvammalaitos, muu kehitysvammaisten yksikkö (tehostettu palveluasuminen) 

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuslaitos (tehostettu palveluasuminen) 

 Lastensuojelulaitos (laitoshoito) 

 Ensi- ja turvakoti (ympärivuorokautista turvattua asumista) 

 Muu mikä 

Asiakaspaikkamäärä: 

 Ruoka tehdään paikan päällä  Ruoka tuodaan muualta, mistä: 

14. Uimahalli, kylpylä ja muut yleiset altaat

 Uimahalli, kylpylä  Uimala tai vesipuisto  Muu yleinen allas 

Altaiden lukumäärä: 

Allasryhmien lukumäärä: 

Allastyypit: 

 Lämminvesiallas, veden lämpötila yli +32 °C (kpl):  Kylmävesiallas, veden läpötila alle +23 °C (kpl): 

 Ulkollas (kpl):  Poreallas (kpl):  Muu allas (kpl): 

Kävijämäärä/vuorokausi: 

Valvontatutkimusohjelman päivämäärä: 

15. Uimaranta

 EU-uimaranta (yli 100 kävijää/vrk) 

 Uimaranta (alle 100 kävijää/vrk) 

 Talviuintipaikka 

Arvio kävijämäärästä/vrk: 

Järjestetäänkö uimarannalla talviuintia?  kyllä  ei 

Uimavesi tutkittu viimeksi (pvm): 

Jos kyseessä EU-uimaranta: 
 Uimavesiprofiili laadittu (pvm): 

 Uimarannan koordinaatit: 

Asiakkaiden on käytössä (tai erikseen vuokrattavissa): 

 pukutilat  pesutilat  saunatilat 

sanna.tietavainen
Yliviivaus
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16. Talousveden käyttö tai toimitus: osana julkista tai kaupallista toimintaa, ostovesilaitos tai yhteisessä käytössä oleva
vedenottamo tai vesisäiliö

Vedenjakelualue (alue tarkemmin liitteenä olevassa kartassa): 

 Osana julkista tai kaupallista toimintaa (oma vedenottamo) 

 Ostovesilaitos 

Yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö (vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m3 vuorokaudessa.) 

Veden käyttäjämäärä (hlö): 

Toimitettavan talousveden määrä:  m3/vrk  m3/vuodessa 

Laitoksen vastaava hoitaja: Koulutus ja kokemus: 

Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: 

Vesityökortti 

 Vesilaitos, voimassaolo: 

 Vesijohtoverkostot, voimassaolo: 

Ottamon sijainti: 

Veden käsittely 

 Ei käsittelyä 

 Alkalointi 

 Desinfiointi 

 Suodatus 

 Muu käsittely, mikä: 

 Pohjavesi 

 Tekopohjavesi 

 Pintavesi 

 Ostovesi, myyvä laitos: 

Erityistilannesuunnitelma laadittu 

Liitteet 

 Kartta vedenjakelualueesta, verkostosta ja kiinteistötiedot 

 Aluehallintoviraston päätös vedenotosta ja/tai pohjaveden suoja-alueesta 

 Suunnitelma vedenotosta 

 Selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta 

 Selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista 

 Valvontatutkimusohjelma tai näytteenottosuunnitelma 

 Erityistilannesuunnitelma 

LISÄTIETOJA (Tähän voit halutessasi kertoa lisätietoja ja tarkennuksia toimintaan liittyen) 

LIITTEET 

 Asemapiirustus (uudiskohteet) 

 Pohjapiirustus 

 Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja 

 Kiinteistön kunto- ja kosteusvauriokartoitus (jos tehty) 

 Tutkimustulos talousveden laadusta (jos oma 

kaivo/vedenottamo) 

 Tutkimustulos uimaveden laadusta (uimarannat, uima-altaat) 

 Valvontatutkimusohjelma (uimahallit, kylpylät) 

 Uimavesiprofiili (EU-uimaranta) 

Päiväys ja allekirjoitus 

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Maksut 

Ilmoituksen käsittelystä peritään Kurikan kaupungin ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. 

Ilmoituksenvaraisilta toimijoilta (pl. kauneus- ja hyvinvointipalvelut) peritään vuosittain valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 

150 €. Maksu peritään kunkin kalenterivuoden alussa. Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää 

useita 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden kerran. 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken 

kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. 

Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan 

perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Ilmoituksen toimittaminen 

Ilmoitus liitteineen toimitetaan osoitteeseen Kurikan kaupungin ympäristöterveyspalvelut, Asematie 5, 60800 Ilmajoki tai 

sähköpostitse osoitteella terveystarkastajat@kurikka.fi 

Viranomainen täyttää Päiväys Käsittelijä 

Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti  kyllä  ei 

Lisätietoja on pyydetty 

Pyydetyt lisätiedot on saatu 

Alustava riskinarviointi on suoritettu. 

Todistus ilmoituksen käsittelystä on lähetetty toimijalle. 

Tiedot elintarviketoiminnasta tai siinä tapahtuvista olennaisista muutoksista on 

tallennettu ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja 

tiedonhallintajärjestelmään (Vati). * 

* Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/. 

sanna.tietavainen
Yliviivaus
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