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PERUSTAMISOHJE KAUNEUSHOITOLAT, JALKAHOITOLAT, TATUOINTISTUDIOT YMS.
1. Ilmoitusvelvollisuus
Terveydensuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin
(vähintään 2 viikkoa) ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus KeskiUudenmaan ympäristökeskukseen. Ympäristökeskus suosittelee, että toiminnanharjoittaja ottaa yhteyttä terveystarkastajaan jo suunnitellessaan liikkeen
toimintaa.
Ilmoituksesta on käytävä ilmi:
•
•
•
•

toiminnanharjoittajan yhteystiedot
selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista;
tarpeelliset piirustukset (rakennusvalvontaviraston vahvistama pohjapiirustus, kalustesuunnitelma ja ilmanvaihtosuunnitelma tai -mittauspöytäkirja);
selvitys harjoitettavasta toiminnasta; sekä
muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot

Ilmoituslomakkeita on saatavilla Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta tai
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Internet-sivuilta.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tarkastaa toimitilat tilat ilmoituksen teon
jälkeen. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan
mukainen maksu.

2. Suunnitteluohjeita
A. Yleistä
Huoneiston tulee olla rakennuspiirustuksissa liikehuoneistoksi merkitty.
Sisäänkäyntiä varten tulee olla tuulikaappi tai lämmöneristävyydeltään sitä
vastaava ovi- tai ilmaverho.
Seinien, lattian ja kalusteiden tulee olla helposti puhdistettavia. Lattiapinta-alaa
tulee olla kampaamoissa ja partureissa työpaikkaa kohden 5 m². Kauneushoitoloissa, jalkahoitoloissa ja muissa vastaavissa työhuoneistoissa lattiapinta-alaa
tulee olla 7 m². Seinien, lattian ja kalusteiden tulee olla helposti puhdistettavia.
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Työssä käytettävät kemikaalit tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan tehokkaalla ilmanvaihdolla varustetussa, erillisessä tilassa. Esillä pidetään vain välttämättömät kemikaalit ja hoitoaineet.
B. Ilmanvaihto
Ilmanvaihto mitoitetaan rakentamismääräyskokoelman osan D2 vaatimusten
mukaan.
Ilmanvaihdon tulee olla riittävä (vähintään 4 l/s/m 2), ilman tulo- ja poistumistiet on voitava osoittaa. Ilmanvaihtojärjestelmäksi edellytetään vähintään koneellista poistoa. Painovoimaista ilmanvaihtoa voidaan käyttää ainoastaan pienissä, enintään kaksipaikkaisissa kampaamohuoneistoissa. Ilmanvaihtosuunnittelussa tavoitetasona tulisi olla ilmanvaihto, jossa epäpuhtaudet poistetaan työpisteestä ja puhdas ilma tuodaan tilalle.
Sisäilmassa ei saa esiintyä terveyshaittaa aiheuttavina pitoisuuksina mikrobeja,
pölyä, kaasumaisia yhdisteitä tai muita epäpuhtauksia. Sisäilman epäpuhtauksien ohjearvot on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1).
C. Pintamateriaalit
Pintamateriaalien valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota tilojen ja pintojen siivottavuuteen.
D. Valaistus
Tilojen valaistuksessa tulee ottaa huomioon niiden käyttötarkoitus. Tiloihin,
joissa on säännöllisesti työntekijöitä, on päästävä luonnonvaloa ja niiden yleisvalaistuksen tulee olla 300 - 500 luksia.
Ikkunapinta-alan tulee olla vähintään 1/10 lattiapinta-alasta.
Poistumisteiden ja kulkureittien on oltava valaistut tai tarvittaessa helposti valaistavissa siten, että liikkuminen on turvallista.
E. Pesualtaat ja siivousvälinetila
•
•

WC:n yhteydessä tulee olla allas, jota käytetään ainoastaan käsienpesuun.
Työvälineiden ja käsienpesuun tarvitaan yksi allas, työvälineille on järjestettävä desinfiointi/ sterilointimahdollisuus.

Jalkahoitoloissa tulee olla erillinen kaatoallas hoidossa käytetyille jätevesille.
Tähän tarkoitukseen soveltuu myös siivouskomeron kaatoallas.
Siivousvälineille ja puhdistusaineille tulee olla erillinen tila, lisäksi siivouskomero tulee varustaa kaatoaltaalla sekä vesi- ja viemäripisteellä.
Puhtaille ja käytetyille liinavaatteille sekä muulle materiaalille tulee varata riittävästi säilytystilaa.
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F. Henkilökunnan tilat
Työntekijöille tulee varata omat pukukaapit ja tarpeen mukaiset tauko- ja peseytymistilat.

3. Toiminnalliset vaatimukset
o Puhtaille ja käytetyille liinavaatteille sekä muulle materiaalille tulee varata
riittävästi säilytystilaa
o Pyykinpesu liikkeessä on sallittu, mikäli pesu ja kuivaus tapahtuu koneellisesti erillään muusta toiminnasta
o Työntekijän tulee pukeutua asianmukaiseen työasuun
o Työvälineet tulee puhdistaa jokaisen asiakkaan jälkeen. Mekaaninen puhdistuksen lisäksi tulee välineet desinfioida.
Lähteet
Lainsäädäntö
Terveydensuojelulaki 763 /1994, Terveydensuojeluasetus
1280/1994, Lait ja asetukset löytyvät internetistä tai niitä voi ostaa
seuraavista osoitteista:
Internet: http://www.edita.fi tai http://www.finlex.fi
Edita Oy (ent.Valtion painatuskeskus), 00043 Edita,
puh. 56601, faksi 566 0374 ja Kirjakaupat
Lisätietoja:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
puh. 09 87181
e-mail: etunimi.sukunimi@tuusula.fi
ko. huoneistoja koko alueella valvoo martti.nykanen@tuusula.fi
Postiosoite:
Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 Tuusula

