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KAUNEUSHOITOLAN, JALKAHOITOLAN, TATUOINTIHUONEISTON TAI VASTAAVAN 
SUUNNITTELU  
 
Ympäristöterveydenhuolto suosittelee, että otat yhteyttä terveystarkastajaan jo huoneiston suunnit-
teluvaiheessa ja käyt hänen kanssaan läpi suunnitellun toiminnan ja sitä varten suunnitellut tilat.  
Ota selvää myös rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen vaatimuksista.  
 
Ilmoitusmenettely  
 
Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta 
ennen toiminnan aloittamista ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoituslomake on saatavilla ympäristö-
terveydenhuollon sivuilta www.hyvinkaa.fi/tekymlomakkeet.  
 
Ilmoituksesta on käytävä ilmi:  

- toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka sekä yhteystiedot  
- selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista  
- selvitys harjoitettavasta toiminnasta  
- ilmoituksen liitteeksi tulee toimittaa pohjapiirustus, ilmanvaihtosuunnitelma,  

ilmanvaihtomittausmäärät ja selvitys rakennusvalvonnallisesta käyttötarkoituksesta  
- muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot  

 
Terveystarkastaja lähettää ilmoituksen saatuaan todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Tarvittaessa 
todistuksen liitteessä annetaan tarkempia ohjeita. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Maksu mää-
räytyy Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Ilmoitus on myös 
tehtävä, mikäli toimintaan tai tiloihin tehdään olennaisia muutoksia tai toiminnanharjoittaja vaihtuu.  
 
Huoneistolle asetettavat vaatimukset  
 
Huoneiston on oltava rakennuspiirustuksissa liikehuoneistoksi merkitty. Pieni, yhden hengen työtila 
voidaan sijoittaa asuinhuoneistoon edellyttäen, että sille varataan oma työhuone ja tarpeelliset huol-
totilat ja välineet ja, että toiminnasta ei aiheudu haittaa muihin asuinhuoneistoihin.  
 
Ilmanvaihto  
 
Ilmanvaihdon on oltava riittävä, vähintään 3l/s/m2, suositus 4l/s/m2. Suunnittelussa käytetään sovel-
tuvin osin Suomen rakentamismääräyskokoelmaa D2. Ilmanvaihdon suunnittelussa huomioidaan 
toiminnan laatu, asiakasmäärät ja kemikaalien aiheuttamat hajukuormat. Ilman tulo- ja poistumistiet 
on voitava osoittaa. Ilmanvaihtojärjestelmäksi edellytetään vähintään koneellista poistoa. Painovoi-
maista ilmanvaihtoa voidaan käyttää ainoastaan pienissä, enintään kaksipaikkaisissa huoneistoissa.  
 
Pesualtaat ja työvälineiden puhdistus  
 
Kauneushoitola, jalkahoitola, tatuointiliike tms.:  

- työvälineiden pesuun erillinen välinehuoltoallas. Kasvo- ja jalkahoitolaan suositellaan erillisiä  
työvälineiden pesualtaita ja erilliset kuivaus- ja säilytyskaapit.  

- jalkahoitovesille olisi suositeltavaa olla kaatoallas.  
 



    

- wc:n yhteydessä tulee olla allas, jota käytetään ainoastaan käsienpesuun.  
 
Siivousvälinetila ja pyykinpesu  
 
Siivousvälineille ja puhdistusaineille on oltava erillinen tila. Asianmukaisessa siivousvälineiden säily-
tystilassa on vesipiste, lattiakaivo, kaatoallas, kuivauspatteri, teline harjoille ja lastoille, ja riittävästi 
säilytyshyllyjä siivousvälineitä ja puhdistusaineita varten ja poistoilmanvaihto.  
Pyykinpesu liikkeessä on sallittu, mikäli pyykki pestään koneellisesti ja kuivataan erillään muusta  
toiminnasta.  
 
Pintamateriaalit  
 
Huoneiston seinien, lattian, sisäkaton pintamateriaalien ja kalusteiden tulee olla helposti puhdistet-
tavia.  
 
Työskentelytila  
 
Kauneushoitola, jalkahoitola, tatuointihuoneisto tms. liikkeet:  

- työskentelytilan tulee olla 7 m²/asiakaspaikka. 
- solarium 4 m2/laite. 

 
Työssä käytettäville välineille, kemikaaleille, aineille ja muille tarvikkeille on varattava riittävästi  
säilytystilaa. Neuloille, terille ja muille työvälineille on järjestettävä desinfiointi-/sterilointi- ja kuivaus-
mahdollisuus.  
Sterilointilaitteen tehokkuutta tulee seurata säännöllisesti hygieniatesteillä.  
Työtasoa on oltava riittävästi. Puhtaille ja käytetyille liinavaatteille sekä muulle materiaalille tulee  
varata riittävästi säilytystilaa.  
 
Sisäänkäynti ja naulakot 
 
Sisäänkäyntiä varten on oltava eteinen, tuulikaappi tai lämmöneristävyydeltään niitä vastaava ovi. 
Asiakkaita varten on oltava naulakko ja odotustila. 
 
Wc ja sosiaalitilat 
 
Työntekijöille tulee varata omat pukukaapit ja tarpeenmukaiset taukotilat. Työntekijöille on oltava 
oma wc. Jos asiakkaille ei ole omaa wc:tä, heillä on oltava mahdollisuus käyttää työntekijöille tarkoi-
tettua wc:tä. 
 
Jätehuolto 
 
Jätteiden lajittelu on tehtävä Hyvinkään kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteiden ke-
räyksessä on huomioitava vaaralliset jätteet. 


