
Aukioloaika /
(myös iltakäyttö)
toiminnasta

Perusluokkatilat
Luokkien lukumäärä: ___________

Luokkatilan käyttöaste: _________ m2 / oppilas

Erikoisluokat kemian luokka

fysiikan luokka

teknisen työn luokka

tekstiilityön luokka

kuvaamataidon luokka

pimiö

liikuntasali puku-, pesu- ja wc-tilat

vetokaappi

ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi

vetokaappi paikallispoisto

pojat

ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi purunpoisto

tytöt

opettajat

vetokaappi ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi

Piha-alue

Oppilaat _________ hlö

Opettajat _________ hlö

Juhla/liikuntasalin suurin sallittu henkilömäärä _________ hlöJuhla/liikuntasali koko _________ m2

Henkilömäärät
Muu henkilökunta _________ hlö

Iltakäyttäjät _________ hlö

Huoneiston kokonaispinta-ala _________ m2

Akustointi, miten?

Huoneisto

Huoneisto sijaitsee

Omassa kiinteistössä

Liikekiinteistössä

Teollisuuskiinteistössä

Asuinkiinteistössä

Juhla-/liikuntasali
ilmanvaihto

painovoimainen

koneellinen

Tuloilma painovoimainen

koneellinen

Poistoilma

täysteho, klo

puoliteho, klo

Ilmanvaihto toiminnasta

Käsisäätömahdollisuus

Ruokahuolto valmistuskeittiö kuumennuskeittiö jakelukeittiö

Tiloista on täytetty myös erillinen elintarvikehuoneiston ilmoituslomake

Piha-alue koulun yhteydessä ei

kyllä

LIITE 5
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Puhelin
Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu
02 262 4300

Osoite
Puutarhakatu 1, 3 krs
20100 Turku

Internet
wwww.turku.fi/ymparistoterveys

Sähköposti
etunimi.sukunimi@turku.fi
ymparistoterveys@turku.fi

Ympäristöterveys
Terveysvalvonta



Naiset Inva-WC

Miehet Urinaaleja

kpl kpl

kpl kpl

WC (asiakas)

Lisätiedot

Leikkivälineitä välineet ja niiden sijoitus ovat standardien mukaan

Miten pölyn ja kuran sisätiloihin kulkeutumisen estäminen on huomioitu?

kyllä

ei

Piha-alue

Ilmanvaihto painovoimainen

koneellinen

Tuloilma painovoimainen

koneellinen

Poistoilma

täysteho, klo

puoliteho, klo

Ilmanvaihto toiminnasta

Käsisäätömahdollisuus

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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