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TERVEYDENSUOJELULAIN (763/1994) 13 §:n
MUKAINEN ILMOITUS
Uimaranta
Ympäristöterveyspalvelut

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Ilmoituksen aihe

□toiminnan aloittaminen
□ toiminnan olennainen muuttuminen
1
Toiminnanharjoittaja

Toiminimi

Y-tunnus
Kotikunta

Postiosoite

Laskutusosoite, mikäli se on muu kuin postiosoite
Verkkolaskuosoite (numeerinen)

Välittäjätunnus (numeerinen)

Yhteyshenkilö / vastuuhenkilö
Puhelin
2
Toimipaikka

Sähköposti

Uimarannan nimi
Osoite

Kiinteistön RN:o

Kiinteistönomistaja
3
Selvitys
toiminnasta
4
Ylläpito
5
Uimarantaalue

Tarkastuksista ja huolloista vastaava taho
Kiinteistö sijaitsee

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)

□asemakaava-alueella □ haja-asutusalueella
Uimaranta-alueen pinta-ala, m2
Uimaranta-alueen päällystys (hiekka, sora, kivikko, nurmikko)
Alueen rakennelmat (materiaali, koko)

Uintialueen pohjan materiaali

Uintialueen veden syvyys, m

6
Uimarannan
käyttö

Ajankohta, jolloin uimarannalla on kunnossapito

7
Arvioitu
kävijämäärä

Kävijöitä enimmillään, hlö/vrk

□ Kesällä
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□Muuna aikana

kk-kk

Kävijöitä/vuosi

Ympäristöterveyspalvelut – Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti Miljöhälsotjänster – Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis
PL - PB 71
08101 LOHJA - LOJO
ymparistoterveys@lohja.fi

Käyntiosoite - Besöksadress
Karstuntie 4 - Karstuvägen 4
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8
Varustelu

9
Uinninvalvoja
10
Pelastautumisvälineet

□ Laituri
□ Hyppyteline
□ Kylmät pukutilat, kpl
□ Sauna
□ Talousvesikaivo
□ Leikkikenttävälineitä, kpl
□ Uima-alue on rajattu, miten
□Uimarannalla on uinninvalvoja, valvonta-aika
□Ei ole uinninvalvojaa
□ Pelastusrengas ja köysi

□
□
□
□
□
□
□

Ilmoitustaulu
Puhelin
Lämpimät pukutilat, kpl
Jäteastia, kpl
Talousvesipiste, kpl
Pelilkenttä/ulkoilualue
Muu, mikä

□Pelastusvene/-lautta □Heittoliina

11
Veden laatu

Uimaveden laatuun vaikuttavat toiminnot (jätevedet, maatalous, liikenne)

12
Käymälä

Asiakkaat

13
Jätevedet ja
viemäröinti

Käsienpesupisteet

Kuivakäymälä

kpl

Vesikäymälä

kpl

- paikka:

- naiset
- miehet
- yhteiset

kpl
kpl
kpl

- naiset
- miehet
- yhteiset

kpl
kpl
kpl

- lukumäärä:

□ Kiinteistöllä ei synny jätevesiä
□Jätevedet johdetaan yleiseen viemäriin
□Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, millainen

14
□Liittynyt yleiseen jätehuoltoon
Toiminnassa
Lajittelu
syntyvät jätteet
□ biojäte □ lasi □ metalli □pahvi □ paperi □ muu, mikä:
Syntyvät ongelmajätteet ja niiden varastointi, käsittely ja toimitus eteenpäin
15
Aloitus

Arvioitu aloittamisajankohta

16
Lisätiedot

Alkoholin anniskelu, myynti, vuokraus, ym. toimintoja

17
Allekirjoitus

Allekirjoitus ja nimen selvennys

18
Liitteet

Ilmoitus tulee toimittaa kaikkine tarvittavine liitteineen

Päiväys

□ selvitys talousveden laadusta (jollei kiinteistö ole talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelun piirissä)
□asemapiirustus, johon merkitty varustelu (2 kpl)
□ muut liitteet, mitkä:

Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Viranomainen antaa ilmoituksen
perusteella toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä ja pyytää tarvittaessa ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeellisia
lisätietoja. Tiedot tallennetaan ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään.

Postitusosoite: Lohjan kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut, PL 71, 08101 LOHJA

