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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

 
Ympäristöterveyskeskus LIITE 3 
 Majoitushuoneisto 

 
 

Kohteen nimi 
 
 
 

 
Huoneisto 

Huoneiston kokonaispinta-ala, m2 

 

Huoneiston rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus 
 

 
 
 
 
Toimipaikka sijaitsee 
 

 Liikehuoneistossa  Teollisuuskiinteistössä  Asuinkiinteistössä 

 Erillinen tarkoitukseen rakennettu kiinteistö 
 

Materiaalit: Huonetilat eriteltyinä (esim. sali, majoitushuone (1 hh, 2 hh, sosiaalitila, yms.)) 

Huonetilan 
nimi 

    

Lukumäärä 
 

    

Pinta-ala, m2     

Lattian mate-
riaali 

    

Seinien mate-
riaali 

    

Katon materi-
aali 

    

 
Huoneiston 
ilmanvaihto 

 
Huoneiston ilmanvaihto 
 

 painovoimainen  koneellinen poisto  koneellinen tulo ja poisto 

 
Mikäli huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto, tulee ilmanvaihdon mittauspöytäkirja olla liitteenä. 
 

 
Ruokahuolto 

 
 Huoneiston yhteydessä on keittiö 

 valmistuskeittiö  jakelukeittiö 

 kuumennuskeittiö  ruokailua ei järjestetä 

 
Elintarvikehuoneistosta tehtävä erillinen hyväksymishakemus (EtL 13 §). 
 

 
Käymälät 

Henkilökunta, kpl 

Asiakkaille 

 

Naiset, kpl Miehet, kpl 

- urinaalit, kpl 

Inva WC:t, kpl 

 
Siivoustilat 

 
 Siivouskeskus 

 
 Siivousvälineiden säilytystila, kpl 

 
Siivoustilan varusteet:  kaatoallas  kuivauspatteri 

  lattiakaivo  ilmanvaihto 
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Lisätietoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIITTEET 

 
 pohjapiirustus, jossa kalusteet ja laitteet 

 ilmanvaihtopiirustukset / ilmanvaihtomittauspöytäkirja 

 muut liitteet 

 
 

 

Tiedot rekisteröidään valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.phhyky.fi. 

Ilmoituksen ja tarkastuksen perusteella terveydensuojeluyksiköissä ilmoitus käsitellään ja siitä veloitetaan voimassa olevan ympäristöter-
veyskeskuksen taksan mukaisesti.  
 

 
Tarkastaja täyttää 

 

Huoneisto ja siellä harjoitettava toiminta on tarkastettu __________________________________. 

Huoneistosta tehty ilmoitus on täytetty asianmukaisesti. 

 Tarkastuksesta on tehty erillinen tarkastuskertomus. 

Tarkastajan nimi ja nimenselvennys 
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