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Toimipaikan nimi       

Toiminta   Esiopetus   Peruskoulu   Lukio 

  Ammatillinen oppilaitos   Korkeakoulu   Muu aikuiskoulutus 

  Muu koulu tai oppilaitos, mikä         
 
 

Aukioloaika/ 
(myös iltakäyttö) 

      

Henkilömäärät Oppilaat        hlö Opettajat        hlö Muu henkilökunta        hlö 

Iltakäyttäjät       hlö Juhla/liikuntasalin suurin sallittu henkilömäärä       hlö 

Huoneiston koko Huoneiston kokonaispinta-ala                 m2
 

Opiskelutilat 

 

Fysiikan luokka   on     ei 

Tekstiilityön luokka   on     ei 

Pimiö   on     ei 

Liikuntasali   on     ei Juhla/liikuntasalin koko                 m2 

Kemian luokka   on     ei 

-   vetokaaappi luokassa   on     ei 

-   ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi luokassa   on     ei 

Kuvaamataidon luokka   on     ei 

-   vetokaaappi luokassa   on     ei 

-   ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi luokassa   on     ei 

Teknisen työn luokka   on     ei 

-   vetokaaappi luokassa   on     ei 

-   kohdepoistot luokassa   on     ei 

-   ilmastoitu ja lukollinen säilytyskaappi luokassa   on     ei 

Tyttöjen puku-, pesu- ja wc-tilat: suihkut         kpl wc:t         kpl 

Poikien puku-, pesu- ja wc-tilat: suihkut         kpl wc:t         kpl 

Opettajien puku-, pesu- ja wc-tilat: suihkut         kpl wc:t         kpl 

Ilmanvaihto Huoneiston ilmanvaihto: 

  Painovoimainen   Koneellinen poisto   Koneellinen tulo ja poisto 

Koneellisen ilmanvaihdon toiminta-aika: 

täysteho, klo       puoliteho, klo       
 

pois päältä, klo       
 

Liikuntasalin ilmanvaihdon toiminta-ajat ja säätömahdollisuus: 
 

      
 

Muut kohteet, joissa ilmanvaihdon säätömahdollisuus: 
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Oppilaskäymälät 
(WC-istuimet, 
urinaalit ja 
suihkut) 

Oppilaat: 

Tytöt: wc-istuimia        kpl käsienpesupisteitä        kpl 

Pojat: wc-istuimia        kpl urinaaleja         kpl käsienpesupisteitä        kpl 

Inva-wc:t        kpl 

Tilojen iltakäyttö ja käyttö muuna kuin kouluaikana: 

Naisten wc:t        kpl Miesten wc:t        kpl Suihkut        kpl 

Siivoustilat   Siivousvälinevarastot         kpl 

  Varrellisten siivousvälineiden seinäpidikkeet 

  Poistoilmanvaihto 

 

  Pesukone 

  Kaatoallas 

  Lattiakaivo 

 

 

  Lämpökuivaus 

  Kuivauspatteri 

  Kuivauskaappi 

  Kuivausrumpu 

Jätteet 

 

  Liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon 

Vedenhankinta ja 
viemäröinti 

  Liittynyt yleiseen vesijohtoon  

  Liittynyt yleiseen viemäriin 

 Muu, mikä       

 Muu, mikä       

Lisätiedot       

Allekirjoitus 
Paikka ja aika 
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