
 

 

 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

 
Ympäristöterveyskeskus LIITE 5 

Muu huoneisto tai laitos tai toi-
minta, josta voi aiheutua terveys-
haittaa 

 

Toimipaikan nimi 
 
 
 

 
Selvitys harjoitetta-
vasta toiminnasta  

 

 

 

 

 

 

 
Häiriintyvät kohteet 
ja niiden etäisyydet 

Samassa kiinteistössä 
 
 

Lähialueilla 
 
 

 
Huoneisto 

Huoneiston kokonaispinta-ala, m2 

 

Huoneiston rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus 

 

 
Toimipaikka sijaitsee 

 liikehuoneistossa  teollisuuskiinteistössä  asuinkiinteistössä 

 erillisessä tarkoitukseen rakennetussa kiinteistössä 

 
Toiminta-aika 
 

Päivittäin klo - klo 

 

Viikossa 

 

Vuodessa 

 

 
Huoneiston 
ilmanvaihto 

 
Huoneiston ilmanvaihto 
 

 painovoimainen  koneellinen poisto  koneellinen tulo ja poisto 

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

 
Raaka-aineet, niiden 
kulutus sekä tuot-
teet, niiden määrä ja 
laatu 

Kemikaalit 

 

Polttoaineet 

Muut 

 
Raaka-aineiden ja 
tuotteiden varastoti-
lat 

Kemikaalit 

 

Muut 

 
 

  



 

 

 
Päästöt ilmaan 

Pöly 

 

Liuottimet 
 
 

Haju 
 
 

Muut 
 
 

Poistoaukot, sijainti, korkeus maanpinnasta 
 
 
 

 Selvitys torjuntatoimista (pöly jne.) 
 
 
 

 
Liikenne 

Toiminnan aiheuttaman liikenteen määrä päivittäin 
 
 

Pysäköintijärjestelyt 

 

 
Jätevedet 

 
 Erityisvesien johtamissopimus vesilaitoksen kanssa 

 

Jätevesien käsittely 
 
 

 
LIITTEET 

 
 pohjapiirustus, jossa kalusteet ja laitteet 

 toiminnan kuvaus 

 ilmanvaihtopiirustukset / ilmanvaihtomittauspöytäkirja 

  selvitys jätehuoltojärjestelyistä 

 meluntorjunta 

 kemikaalien varastointi 

 ilmansuojelutoimenpiteet 

 vesi- ja viemäröintijärjestelyt 

 erillispiirustukset, esim. laitepiirustukset 

 muut 

 
 

 

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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