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__Toiminnan
kuvaus

Huonetilojen pinta-alat ja materiaalit eriteltyinä

Huonetila

Liikuntasali

Kuntosali

Allashuone

Sauna

Peseytymistila

Pukeutusmistila

Solariumtila

Sosiaalitila

Allastek. tila

Siivousvälinetila

Pinta-ala, 
m2 Lattia Seinät Katto

Materiaalit

Liikuntakeskus Kylpylä Sauna

Liikuntasali Uimahalli Solarium

Kuntosali Muu yleinen uima-allastila Muu, mikä

Kuntosalilaitteet

Laitteissa on käyttöohjeet asiakkaille

Voimaharjoitteluvälineet ______________ kpl Soutulaitteet ______________ kpl

Kuntopyörät ______________ kpl

Juoksumatot ______________ kpl

Voimaharjoittelupenkit _______________ kpl

Stepperit, porrasnousuvälineet _______ kpl

Muu, mikä

Kuvallisesti Suomeksi Ruotsiksi Muu kieli, mikä 

kpl

Allas

Normaali uima-allas ________ kpl Kylmäallas ____________ kpl

Poreallas ____________ kpl

Tasausallas ____________ kpl

kpl

Lasten allas  ________ kpl

Opetusallas ________ kpl

Terapia-allas ________ kpl

Tilavuus, m3 Allas Tilavuus, m3Uima-allas ja
vedenkäsittely

Toimipaikka

Huoneiston kokonaispinta-ala _________ m2

Huoneisto sijaitsee

Liikekiinteistössä Teollisuuskiinteistö Asuinkiinteistö



Uv-lamppu

Otsonointi

Muu, mikä

Vedenkäsittelyjärjestelmä

Solarium

Suodatin

Kemiallinen saostus, saostusaine

Desinfiointi, desinfiointiaine

pH:n säätöaine

Sähkötarkastuskeskuksen hyväksymä Käyttöohjeet

EN-standardin mukaiset varoitusmerkinnät Luettelo valolle herkistävistä aineista

Suojalasit Puhdistusvälineet

kpl, suodatintyyppi 

Merkki ja lukumäärä
Solariumtila erotettu muusta huonetiloista

Lisätiedot

Uima-allasveden valvontatutkimusohjelma

Uima-altaan erityistilannesuunnitelma

Turvallisuusasiakirja

Liitteet

Ilmanvaihto painovoimainen

koneellinen

Tuloilma painovoimainen

koneellinen

Poistoilma

täysteho, klo

puoliteho, klo

Ilmanvaihto toiminnasta

Käsisäätömahdollisuus

Naiset Inva-WC

Miehet Urinaaleja

kpl kpl

kpl kpl

WC (asiakas)

Henkilökunnan
sosiaalitilat

Pukuhuoneet

Käymälät

Suihkut

naisille _____________ kpl

naisille _____________ kpl

Sosiaalitilojen pinta-ala yhteensä ____________ m2

Henkilökunnan ruokailutilat ____________ m2

miehille ____________ kpl

miehille ____________ kpl

yhteiset ____________ kpl

Naiset

Pukeutumistilat sijaitsevat huoneiston ulkopuolella, missä 

Miehet Yhteinen Ei ole, vain pukukaapit

Siivoustilat Erillinen siivouskomero Lattiakaivo

Kaatoallas Lämpökuivatus, mikä
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