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Ohjeita parturi-kampaamon, kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen,
solariumin, yms. perustajalle
Kun suunnittelet uuden toiminnan aloittamista, perehdy tähän ohjeeseen ja ota yhteyttä
ympäristöterveydenhuoltoon puh. 0400 – 128 447 (päivystys). Selvitä myös rakennusvalvonnan
vaatimukset.
Ilmoitus

Tee terveydensuojelulain 13 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus
terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan
aloittamista kun:
-

Perustat uutta liikehuoneistoa, jossa ei ole aiemmin ollut vastaavaa liikettä.
Olemassa olevan liikkeen toiminnassa tapahtuu oleellinen muutos.

Kun toiminnanharjoittaja muuttuu tai toiminta lopetetaan täytä silloin
toiminnanharjoittajan vaihtumisilmoitus / toiminnan lopettamisilmoitus.
Ilmoituslomakkeet löytyvät Rovaniemen kaupungin Internet -sivuilta osoitteesta
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Ymparistoterveydenhuolto/Ilmoituksetja-hakemukset tai voit tilata ilmoituslomakkeen osoitteesta
terveystarkastaja@rovaniemi.fi
Tatuointi-, lävistys- ja muusta kehonmuokkauspalvelusta on tehtävä lisäksi
kuluttajaturvallisuuslain 6 §: n mukainen ilmoitus ja laadittava 7 §:n mukainen
turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjan sisältövaatimusten ohjeistus löytyy
valtioneuvoston asetuksesta 1110/2011 eräitä kuluttajapalveluja koskevasta
turvallisuusasiakirjasta.
Allekirjoitetut asiakirjat toimitetaan ympäristöterveyshuoltoon. Ilmoituksen johdosta
terveystarkastaja tekee kohteessa tarkastuksen, jossa tarkastetaan toiminnan
vaatimuksenmukaisuus. Ilmoituksesta tehdään päätös, joka on maksullinen. Maksu
määräytyy Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan
mukaisesti.
Huoneistolle asetettavat vaatimukset
Työhuoneisto ja rakennusluvat
- Huoneiston tulee olla rakennuspiirustuksissa liikehuoneistoksi merkitty.
- Pieni, yhden hengen työtila voidaan sijoittaa myös kodin yhteyteen asuinhuoneistoon
edellyttäen, että toiminnalle varataan oma työhuone ja tarpeelliset huoltotilat.
- Mikäli asuinhuoneisto muutetaan kokonaan liikkeeksi, tarvitsee huoneisto
käyttötarkoituksen muutosluvan rakennusvalvontavirastosta.
- Liikehuoneistoksi merkityn huoneiston muuttuessa parturikampaamokäyttöön, tulee aina
varmistaa rakennusvalvontavirastosta tarvitseeko huoneistolle hakea käyttötarkoituksen
muutos, jonka hakijana on kiinteistöyhtiö.
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Ilmanvaihto
- Ilmanvaihdon tulee olla riittävä. Rakentamismääräyskokoelman D2 –osassa on ilmanvaihdon
mitoituksesta.
- Ilmanvaihtojärjestelmäksi edellytetään koneellista ilmanpoistoa.
- Ilman tulo- ja poistumistiet on voitava osoittaa.
Työskentelytila
- Parturi-kampaamossa työskentelytilan tulee olla yli 5 m2/asiakaspaikka.
- Kauneushoitolassa, jalkahoitolassa, tatuointihuoneistossa tms. liikkeessä työskentelytilan
tulee olla yli 7 m2/asiakaspaikka.
- Solariumlaitteelle tilaa on oltava 4 m2.
Pintamateriaalit
- Lattian, seinien ja sisäkaton pintamateriaalien tulee olla helposti puhdistettavia.
WC- ja sosiaalitilat
- Henkilökuntaa varten tulee olla omat wc- ja sosiaalitilat varusteineen (jokaisen työntekijän
käyttöön oma pukukaappi).
- Wc:n yhteydessä olevaa allasta käytetään käsienpesuun ainoastaan wc:ssä käynnin
yhteydessä. Käsien kuivaukseen tulee olla kertakäyttö käsipyyhkeet tai vastaava muu
hygieeninen ratkaisu.
- Mikäli erillistä wc:tä ei ole asiakkaille, tulee heillä olla mahdollisuus käyttää henkilökunnan
wc:tä.
Sisäänkäynti ja naulakot
- Asiakassisäänkäyntiä varten on tuulikaappi, ilmaverho tai lämmöneristävyydeltään niitä
vastaava ovi.
- Asiakkaille on odotustila ja heidän ulkovaatteille säilytysmahdollisuus.
Siivous ja pyykinpesu
- Siivousvälineille ja –aineille tulee varata erillinen siivousvälinetila, jossa on vesipiste,
kaatoallas, kuivauspatteri, koneellinen poistoilmanvaihto sekä hyllyjä ja telineitä.
- Koneellinen pyykinpesu liikkeessä on sallittu.
- Pyykinkuivaamisen tulisi olla koneellista.
Toiminnalliset vaatimukset
Parturi-kampaamo:
- Hiusten pesua varten tulee olla vähintään yksi pesupaikka alkavaa neljää asiakaspaikkaa
kohden.
- Työvälineille tulee olla pesualtaat, desinfiointimahdollisuus ja erilliset kuivaus- ja
säilytyskaapit.
- Liikkeessä, jossa on yli viisi asiakaspaikkaa, tulee olla erillinen asianmukaisesti varustettu
käsienpesupaikka.
- Puhtaille ja käytetyille liinavaatteille tulee olla riittävästi säilytystilaa.
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Kauneushoitola, jalkahoitola, tatuointiliike tms.:
- Työvälineille tulee olla pesualtaat, desinfiointi- / sterilointimahdollisuus ja erilliset kuivaus- ja
säilytyskaapit.
- Hoitotuolin lähellä tulee olla erillinen asianmukaisesti varustettu käsienpesupaikka.
- Jalkahoitovesille olisi suositeltavaa olla kaatoallas hoitotilassa tai välittömässä läheisyydessä,
esimerkiksi allaskaapiston alaosassa.
- Kynsiporaan kytketään laite, joka estää kynsipölyn leviämisen huoneilmaan, mikäli liikkeessä
suoritetaan kynsien porausta.
- Kynsipöytä tulee varustaa kohdeimurilla.
Solarium
- Huolehditaan, ettei alle 18-vuotias käytä solariumlaitetta.
- Asiakasohjeistus tulee olla solariumlaitteen käyttöön.
- Solariumlaitteen ultraviolettisäteilyn altistumisen vaarojen ja altistamisen rajoittamista
koskevien tietojen tulee olla esillä solariumlaitteen välittömässä läheisyydessä.
- Huolehditaan asiakkaan silmien suojaamisesta.
Tietoa solarium yrittäjälle löytyy Säteilyturvakeskuksen Internet -sivuilta. Tutustu myös
Säteilyturvakeskuksen ohjeeseen ST 9.1 / 1.7.2013 Solariumlaitteiden
säteilyturvallisuusvaatimukset ja valvonta.
Kuluttajaturvallisuus
Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon
edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai
kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.
Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja
kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.
Vaarallisesta kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ilmoittaminen
Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa tai hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella
hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että kulutustavarasta tai
kuluttajapalvelusta aiheutuu vaaraa jonkun terveydelle tai omaisuudelle, hänen on
ilmoitettava tästä välittömästi valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on
samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin, kuten toiminnan keskeyttämiseen taikka
vaarallisen tavaran jakelun keskeyttämiseen tai markkinoilta poistamiseen, hän on jo
ryhtynyt vaaran takia.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
silloin, kun kyseessä on vaarallinen kulutustavara tai kuluttajapalvelussa käytettävä
tavara, ja kunnan valvontaviranomaiselle, kun kyseessä on vaarallinen
kuluttajapalvelu.
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Lainsäädäntö ja ohjeet
Terveydensuojelulaki (763/94) muutoksineen
Terveydensuojeluasetus (1280/94) muutoksineen
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/11)
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista
tiedoista (613/2004)
Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta
(1110/11)
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto,
Ympäristöministeriö 2012
Lakeja ja säädöksiä löytyy mm. osoitteesta www.finlex.fi

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

