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Tässä ohjeessa on niitä vaatimuksia ja suosituksia, joita terveys-
valvonta huomioi valvoessaan kauneushoitoloita, tatuointi- ja lä-
vistysliikkeitä, solariumeja, parturikampaamoja sekä muita vas-
taavia huoneistoja. Poikkeaminen vaatimuksista edellyttää toi-
minnanharjoittajalta lisäselvityksiä ja -perusteluja. 
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Yleistä  
Nämä suunnitteluohjeet on tarkoitettu toiminnanharjoittajien, huoneiston 
suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön suunniteltaessa kauneushoitoloita, 
tatuointi- ja lävistysliikkeitä, kampaamoja, parturiliikkeitä, solariumtiloja ja 
muuta ihon käsittelyä. Ohjeissa on terveysvalvonnan näkökulma suunnitte-
luun. Toiminnanharjoittajan tulee olla yhteydessä myös muihin viranomai-
siin, kuten rakennusvalvontaan ja pelastuslaitokseen. 
 
Ohjeiden perustana on terveydensuojelulaki (764/1994), jonka mukaan 
huoneistot on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava, varustettava ja niitä 
on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei niissä käyville asiakkaille ai-
heudu terveyshaittaa. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamis-
ta tai sitä oleellisesti muuttaessa olla yhteydessä terveysvalvontaan.  

Ilmoitusmenettely ja kohteen tarkastus 
Toiminnanharjoittajan on tehtävä vähintään kuukautta ennen toiminnan 
aloittamista terveydensuojelulain (764/1994) 13 §:n mukainen ilmoitus Kou-
volan kaupungin terveysvalvontaan parturi-kampaamoja lukuun ottamatta.  
 
Ilmoituksesta on käytävä ilmi:  

 selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista 

 selvitys harjoitettavasta toiminnasta 

 selvitys vedenhankinnasta, ilmanvaihdosta, viemäröinnistä ja jätehuol-
losta 

 toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot 

 muut terveyshaitan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ja mahdolliset toi-
menpiteet terveyshaitan estämiseksi 

 liikehuoneistoa koskeva pohjapiirros ja kalustepiirros 
 
Kauneushoitoalan yrittäjien, jotka harjoittavat kotikäyntejä, tulee lisäksi liit-
tää ilmoitukseen erillinen toimintasuunnitelma kotikäyntien käytännön toteu-
tuksesta. Ilmoituslomakkeita saa terveysvalvonnan toimipisteestä (Valtaka-
tu 33, 45700 Kuusankoski), ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilta.  
 
Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta, kuten 
esimerkiksi toiminnan ja tilojen laajentamisesta. Toiminnanharjoittajan vaih-
tuessa riittää vapaamuotoinen yhteydenotto terveysvalvontaan. 
 
Ilmoitusten käsittelyssä tiedot kirjataan terveysvalvonnan tietokantaan ja 
kohde otetaan suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Toiminnanharjoittaja saa 
todistuksen ilmoituksen käsittelystä, jossa on arvio kohteen valvontatarkas-
tuksen ajankohdasta. Tarkastus tehdään toiminnan aloittamisen jälkeen. 
Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan 
mukainen maksu. 
 
Ilmoituksen käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota työhuoneiston il-
manvaihtoon, välineiden desinfiointiin, tilojen toiminnan edellyttämiin kalus-
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teisiin, varusteisiin ja pintamateriaaleihin. Poikkeustilanteissa voidaan jou-
tua ilmoituksen käsittelyn yhteydessä tekemään päätös, jossa annetaan 
määräyksiä terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 

Vaatimukset tiloille 
Tilan käyttötarkoituksen tulee olla suunniteltuun toimintaan sopiva (esim. lii-
kehuoneisto). Käyttötarkoituksen saa selville rakennuspiirustuksista tai ra-
kennusvalvonnasta.  
 
Pienimuotoisena toimintaa voi harjoittaa myös asuinhuoneiston yhteydessä 
olevassa toimitilassa. Tilan tulee täyttää toiminnalle asetetut vaatimukset 
(vesipisteet jne.). Mikäli asuinhuonetilassa ei toiminnan johdosta enää voi 
varustelun, laitteiden tai muiden syiden takia asua (nukkua, ruokailla, pitää 
olohuoneena tms.). Tällöin on kyse ammatinharjoittamiseen liittyvästä tilas-
ta, jolle tulee hakea käyttötarkoituksen muutoslupa rakennusvalvonnasta. 
 
Hyvän sisäilman tärkeä tekijä on riittävä ilmanvaihto. Ilmanvaihtosuunnitte-
lussa tavoitellaan ilmanvaihtoa, jossa epäpuhtaudet poistetaan työpisteestä 
ja puhdas ilma johdetaan tilalle (vähintään 4 l/s/m2). Painovoimaisen ilman-
vaihdon voidaan katsoa riittävän enintään kahden asiakaspaikan kohteisiin. 
 
Huoneiston tulee olla vedoton ja sisäilman puhdasta. Tämän vuoksi liike-
huoneiston sisäänkäynti tulee varustaa tuulikaapilla tai lämmöneristävyydel-
tään sitä vastaavalla ilmaverholla. 
 
Kohteessa käytettävien materiaalien tulee olla helposti puhdistettavia. 
 
Työntekijöille ja asiakkaita varten tulee olla vaatesäilytystilaa. Asiakkaille 
voi olla tarpeen järjestää myös odotustila.  
 
Tilojen hyvään valaistukseen on syytä kiinnittää huomiota.  
  
Yksittäiset enemmän sotkevat toiminnat tulee huomioida jo tilojen suunnit-
telussa, esim. ruiskurusketukseen käytettävässä tilassa on oltava helposti 
puhtaana pidettävät pinnat, poistoilma ja viemäröinti. 
 
Kohteessa oleville työpisteille tulee olla riittävästi lattiapinta-alaa. 

Wc-tilat ja vesipisteet 

Vesipisteitä tarvitaan vähintään kaksi, yksi wc:ssä ja toinen työskentelyti-
lassa. Työskentelytilaan voidaan joutua sellainen rakentamaan.  
 
Asiakkailla ja henkilökunnalla tulee olla käytettävissään wc. Wc:n yhteydes-
sä tulee olla vesipiste, jota käytetään vain ja ainoastaan käsienpesuun wc-
käynnin yhteydessä. Käsien kuivaamiseen on oltava käytettävissä kerta-
käyttöisiä paperipyyhkeitä. Wc-tiloista tulee olla riittävä poistoilma. 
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Työvälineiden ja käsienpesuun tarvitaan vähintään yksi vesipiste työpisteen 
välittömään läheisyyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa samaa tilaa, jossa 
työpiste on.  

Siivoustilat, -välineet ja tekstiilihuolto 

Siivousvälineille ja puhdistusaineille tarvitaan tilaa säilyttämiseen ja huolta-
miseen. Tähän käy joko siivouskaappi tai kokonaan erillinen siivoustila. Hy-
vin varustettuna siivousvälinetila on vesipiste, kaatoallas, viemäri, moppite-
line, kuivauspatteri sekä riittävästi hyllytilaa ja ilmanvaihto. 
 
Mahdollisille siivouskoneille tulee olla oma säilytyspaikka sekä akkukäyttöi-
sille laitteille latauspaikka, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
   
Siivous- ja muu tekstiilihuolto on järjestettävä siten, että erityyppiset puhtaat 
ja likaiset pyykit säilytetään erillään. Näin vältetään ristikontaminaatioriski. 
Tekstiilihuolto (pesu- ja kuivatus) tulee tehdä ensisijaisesti vain koneellisesti 
järjestettynä. 

Säilytys- ja varastotilat 

Puhtaille tekstiileille sekä muille materiaaleille ja tarvikkeille tulee olla riittä-
västi säilytystilaa. Avohyllyjä parempi vaihtoehto on suljettavat laatikostot 
tai kaapit. Jalka- ja kasvohoitovälineille tulee olla erilliset säilytys- ja kui-
vauskaapit. 
 
Tiloissa ei tule säilyttää toimintaan kuulumatonta tavaraa ja käytöstä pois-
tettu tavara on poistettava riittävän usein normaalin jätehuollon mukaisesti. 
 
Wc-tilaa ei tule pitää varastotilana. 

Vaatimukset toiminnalle  
Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdolli-
suuksien mukaan estyy. Toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa 
terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä 
(omavalvonta). Käytännössä toiminnassa täytyy tehdä riskinhallintakeino-
jen aktiivista seuraamista ja tästä on hyvä pitää jollain tavalla kirjaa. Tarkas-
tusten yhteydessä toiminnanharjoittaja voi joutua esittämään, miten toimin-
taan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja 
mitä riskien hallintakeinoja on otettu käyttöön. 
 
Työasun tulee olla työskentelyyn soveltuva. Työasun materiaalin tulee olla 
helposti pestävää ja sileäpintaista materiaalia, joka hylkii likaa. Huokoisia, 
paksuja neulemateriaaleja ei pidä käyttää.  
 
Käsien pesu on syytä tehdä huolellisesti ennen työn aloittamista. Työssä, 
jossa asiakkaan ihoa rikotaan, tulee käyttää kertakäyttöisiä, esimerkiksi vi-
nyyli- tai nitriilihansikkaita. 
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Tekstiilien pesun tulee tapahtua mahdollisimman korkeassa lämpötilassa, 
vähintään 60 °C:ssa. Siivousliinat mielellään 90 °C:ssa. Tekstiilien kuiva-
tuksen tulee olla tehokasta, ensisijaisesti koneellisesti tapahtuvaa. Luonnol-
liseen kuivatukseen tulee olla järjestettynä tila, jossa puhtaat tekstiilit eivät 
kontaminoidu.  
 
Mikäli tehdään ”kotikäyntejä”, tulee ko. toiminnalle laatia erillinen kirjallinen 
toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitava erityisesti välineiden 
kuljetus, puhdistus ja huolto, likaiset ja puhtaat erillään. 
 
Mikäli toiminnassa käytössä oleva talousvesi otetaan omasta kaivosta, tu-
lee varmistua, että siltä vaaditut laatuvaatimukset- ja suositukset täyttyvät. 

Puhtaanapito  

Työpiste on siivottava jokaisen asiakkaan jälkeen ja tarvittaessa työpiste tu-
lee desinfioida. Työpistettä suojaavat materiaalit tulee vaihtaa jokaisen asi-
akkaan jälkeen. Hyvää hygieniatasoa tulee noudattaa myös muiden tilojen 
puhtaanapidossa. Tilat on puhdistettava riittävän usein ja tarkoitukseen so-
veltuvilla puhdistusaineilla.  
 
Vesipisteiden ja lavuaarien riittävästä puhtaanapidosta on huolehdittava. 
 
Säilytys- ja varastointitilat on puhdistettava säännöllisesti (hyllyt, laatikot, 
säilytysrasiat, varastot, kaapit yms.). 
 
WC:n puhtauteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Siivousvälineiden puhtaudesta ja hyvästä kunnosta tulee pitää huolta. 

Työvälineiden puhdistus  

Työvälineet on puhdistettava ja desinfioitava sekä tarvittaessa steriloitava 
jokaisen asiakkaan jälkeen. Puhtaat välineet on säilytettävä suojattuna pö-
lyltä ja likaantumiselta. Puhtaisiin välineisiin saa koskea vain desinfioiduin 
käsin. 
 
Puhdistamisen onnistumiseksi työvälineet on ensin puhdistettava mekaani-
sesti. Näin saadaan välineissä oleva kiinteä lika poistettua. Välineille suori-
tetaan tämän jälkeen desinfiointi desinfiointinesteellä tai desinfiointilaitteel-
la. Kiinteän lian poistaminen mekaanisesti on tärkeää, sillä desinfiointiaine 
ei pääse vaikuttamaan lian sisälle. Desinfioinnilla vähennetään mikrobien 
määrää, mutta sillä ei välttämättä saada tuhottua mikrobi-itiöitä. 
 
Välineet, joilla rikotaan ihoa (mm. neulat ja terät) sekä jalkahoitovälineet on 
mekaanisen puhdistuksen lisäksi steriloitava esimerkiksi autoklaavissa. 
Tämä tarkoittaa tehokasta kuumennusta, jolloin mikrobit ja niiden itiöt kuo-
levat. Autoklaavissa sterilointia tehostaa ylipaineisuus ja kuuma höyry, 
kuumailmasterilointi perustuu korkeaan lämpötilaan. Steriloinnin onnistumi-
nen on kiinni laitekohtaisten ohjeiden noudattamisesta. Tehoa voidaan seu-
rata pikatestein, joista saa lisätietoa laitevalmistajilta. 
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Mikäli sterilointi tehdään kuumaa ilmaa käyttäen, kuumailmakaapin ovea ei 
saa avata kesken käsittelyn. Jos ovea avataan ja kaappiin lisätään steriloi-
tavia tarvikkeita, lasketaan sterilointiaika aina siitä hetkestä alkaen, kun 
lämpökaappi on uudelleen saavuttanut 160 °C lämpötilan. 
 
Lyhin tehokas aika autoklaavissa on 15 minuuttia (121 °C, 100 kPa) ja kak-
si tuntia (160 °C) kuumailmasterilointilaitteessa (ajat eivät sisällä lämpene-
mis- tai jäähdytysaikoja).  
 
Neuloja, teriä yms. ei tarvitse ennen toimenpiteiden aloittamista steriloida, 
mikäli ne ovat teollisuudessa yksittäispakattuja ja niitä voidaan pitää sterii-
leinä. 
 
Ensiasennuskorut tulee steriloida tai riittävästi desinfioida ennen käyttöön-
ottoa. 

Jätehuolto 

Kiinteistön, jossa toimintaa harjoitetaan, tulee kuulua järjestetyn jätehuollon 
piiriin. Toiminnassa kertyneet jätteet on säilytettävä huoneistossa oikein ja 
poistettava huoneistosta jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Jätteet tulee 
toimittaa asianmukaiseen paikkaan käsiteltäväksi.  
 
Erityiskäsittelyä vaativa jäte, kuten tartuntavaaralliset pistävä ja viiltävä jäte 
(neulat, veitsenterät), kerätään jäteneula-astioihin tai paksuihin muovikanis-
tereihin ja pakataan pahvilaatikkoon, jossa on tarramerkintä pistävä ja viil-
tävä jäte sekä merkintä keräyspaikasta ja -päivämäärästä (Kymenlaakson 
jäte - erityisjätteet, 2018). 

Erityisvaatimukset 

Kauneushoitolat 

Kauneushoitolassa työpisteen tilavaatimus on 7 m2. 
 
Kasvo- ja jalkahoitovälineiden puhdistukseen tulee olla erilliset lavuaarit, al-
taat tai vadit. 

Parturit ja kampaamot 

Parturit ja kampaamot ovat poistuneet ilmoitusvelvollisuuden piiristä, mikäli 
niissä ei harjoiteta muuta tässä ohjeessa käsiteltyä toimintaa. Ne eivät kuu-
lu myöskään suunnitelmallisen valvonnan piiriin, mutta niissä voidaan käy-
dä tarkastuksella esimerkiksi asiakasvalituksen perusteella. 
 
Partureissa ja kampaamoissa asiakkaiden hiusten pesuun on oltava yksi 
erillinen vesipiste neljää asiakaspaikkaa kohden. 
 
Parturi- kampaamotiloissa työpisteen tilavaatimus on 5 m2. 
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Partureissa ja kampaamoissa tulee käyttää kertakäyttöistä niskasuojusta 
suojaviitan alla asiakkaan ihoa vasten. 

Tatuointi- ja lävistysliikkeet 

Tatuointia ei suositella tehtäväksi alle 18-vuotiaille ilman huoltajan kirjallista 
suostumusta.  
 
Tatuointi- ja lävistysliikkeessä suositellaan olevan lattiapinta-alaa työpisteen 
kohden 7 m2. 
 
Ennen tatuointia/lävistystä asiakkaalle on annettava riittävät tiedot tatuoin-
teihin/lävistyksiin liittyvistä turvallisuusriskeistä, joita saattavat olla esim. 
asiakkaan mahdolliset sairaudet tai asiakkaan yliherkkyys käytettäville väri-
aineille. Lisäksi ennen tatuointia/lävistystä on selvitettävä asiakkaalta tarvit-
tavat esitiedot esimerkiksi liitteen 1 mukaisin kysymyksin.  
 
Tatuointi/lävistys tulee suorittaa hygieenisesti ja huolellisesti. Asiakkaiden 
ihon desinfioimiseen tulee käyttää tarkoitukseen soveltuvaa desinfiointiai-
netta. 
 
Tatuoinnin ja lävistyksen jälkeen on asiakkaalle annettava esimerkiksi liit-
teen 2 mukaiset kirjalliset jälkihoito-ohjeet. Työvälineet tulee puhdistaa aina 
jokaisen asiakkaan jälkeen. 

Solarium 

Solariumin käyttö on kielletty alle 18 vuotiailta ja käyttökielto on oltava asi-
akkaiden nähtävillä. 
 
Solariumintoimintaa varten tulee nimetä täysi-ikäinen vastuuhenkilö(t). So-
lariumlaitetta saa käyttää vain vastuuhenkilön ollessa paikalla solariumin 
käyttöpaikassa ja pystyy tosiasiallisesti valvomaan, että alle 18-vuotias ei 
pääse käyttämään solariumlaitetta. Ilmoittautuminen ja laitteen käyttö tulee 
olla vain vastuuhenkilön kautta. Itsepalvelusolariumit ovat kiellettyjä. 
 
Vastuuhenkilö opastaa asiakkaan silmien suojaamiseen ja solariumlaitteen 
oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Solariumlaitteen välittömässä läheisyydes-
sä on oltava näkyvästi käyttäjille esillä säteilyturvallisuusohjeet, jossa on 
myös solariumlaitteen UV-säteilyn altistumisen vaaroja ja altistamisen ra-
joittamista koskevat tiedot. Ohjeista on esimerkkinä STUKin solariumjuliste 
Liitteessä 3. Suositeltava paperikoko julisteelle on A3. 
 
Laitteessa tulee olla asiakkaille asianmukaiset merkinnät ja käyttöohjeet. 
Solariumlaitteessa tulee olla ajastin. Ajastimella tulee voida valita säteily-
tysajan mukaiset ajat ja ajastimen tulee katkaista säteilytys asetetun ajan 
jälkeen.  
 
Käyttöpaikalla ei saa olla virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa solariumin 
terveysvaikutuksista eikä kosmetiikan käytöstä. Esimerkkeinä virheellisestä 



  9 
   

 

tiedosta ovat väitteet, että solariumin käyttö edistää terveyttä tai suositus 
käyttää rusketusta edistävää voidetta ennen solariumiin menoa. 
 
Solariumlaitteen tulee soveltua rusketuskäyttöön (oltava UV-tyyppiä 3). 
Henkilökunnan tai sivullisten henkilöiden altistuminen UV-säteilylle tarpeet-
tomasti on estettävä.  
 
Solariumlaitteet tulee sijoittaa erilliseen tilaan, jonka pinta-ala on vähintään 
4 m2/solarium. 
 
Kokovartalosolariumliikkeissä tulee asiakkaiden käyttöön varata suihku-, 
pukeutumis- ja wc-tilat.  
 
Kaikki solariumlaitteen pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin asiakkaan ihon 
kanssa, on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.  



  Liite 1 
 

 

ESITIETOLOMAKE 
 
Merkitse rasti kaikkien tosien väittämien jälkeen. Keskustele tatuoinnin suorittajan kans-
sa, jos olet epävarma jostain kohdasta. 

 

Olen täyttänyt 18 vuotta.  

En ole alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien vaikutuksen alainen teh-
dessäni päätöstä tatuoinnin ottamisesta. 

 

Olen tietoinen, että tatuoinnissa ihooni syntyvät kuvat ja tekstit ovat pysyviä.  

En ole sairastanut keltatautia, hepatiitti-sairauksia, epilepsiaa, verenvuototautia, 
AIDSia enkä ole HIV-positiivinen. 

 

Minulla ei ole henkistä, fyysistä tai lääketieteellistä vikaa, joka voisi vaikuttaa tällä 
hetkellä hyvinvointiini suoraan tai vaikuttaa välillisesti päätökseeni teettää tatu-
ointi. 

 

Olen saanut jälkihoito-ohjeet kirjallisena ja sitoudun noudattamaan niitä.  

Olen tietoinen tatuoinnin paranemiseen liittyvien hoito-ohjeiden laiminlyömisen 
aiheuttamista mahdollisista vaaroista, kuten tulehtuminen tai mahdollinen ve-
renmyrkytys. 

 

Olen lukenut ja ymmärtänyt jokaisen edellä olevan kohdan ja vakuutan kunniani 
ja omantuntoni kautta, että olen vastannut rehellisesti kaikkiin edellä esitettyihin 
kysymyksiin. 

 

 
Nimi: 
 

Osoite: 
 

Postitoimipaikka: 
 

Puhelin: 
 

Tatuoinnin sijainti keholla: 
 

Tatuoinnin tekopaikka ja -aika: 
 

Tatuoinnin suorittaja: 
 

 
 
Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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TATUOINNIN JÄLKIHOITO-OHJEET 
 

1. Poista side 1-5 tunnin kuluttua. Pyyhi ylimääräinen rasva varovasti pois ja pese 
haava haalealla vedellä, voit käyttää mietoa hajustamatonta saippuaa. Kuivaa 
puhtaalla nukkaamattomalla pyyhkeellä tai esim. talouspaperilla painelemalla, älä 
hankaa. 

 
2. Älä liota tai sauno 2 viikkoon. Vältä saunan lisäksi klooria, sekä meressä ja jär-

vessä uimista. Suojaa tatuoitu ihon kohta auringolta ja solariumilta ainakin kuu-
kauden ajan. 

 
3. Pese tatuointi 1-2 kertaa päivässä mietoa hajustamatonta saippuaa käyttäen. 

Rasvaa tatuointia esimerkiksi Bepanthen- tai Helosan-voiteella 4-5 kertaa päi-
vässä tai jos se on kuiva. Levitä voide aina puhtain käsin sekä ohuin kerroksin. 
Tatuointi on avohaava, jolla on mahdollisuus tulehtua. 

 
4. Kahden ensimmäisen yön ajaksi peitä tatuointi rasvauksen jälkeen muovikelmul-

la. Herättyäsi ota kelmu pois ja pese haava haalealla vedellä, voit käyttää mietoa 
hajustamatonta saippuaa. Kuivaa puhtaalla nukkaamattomalla pyyhkeellä tai 
esim. talouspaperilla painelemalla, älä hankaa. 

 
5. Älä peitä tatuointia päivisin ja huolehdi, että tatuointikohta pysyy puhtaana. Käytä 

ilmavia vaatteita - vältä ihoa ärsyttäviä tai hankaavia materiaaleja (sukkahousut, 
villa yms.).  

 
6. Muutaman päivän jälkeen tatuoinnista irtoaa värillistä rupea. Mikäli tatuointia ei 

rasvata riittävän usein, saattaa syntynyt rupi viedä tatuointiväriä mukanaan ja ta-
tuointi haalistua. 

 
7. Älä raavi tai revi rupea. Rupi irtoaa itsestään pesun tai rasvauksen yhteydessä. 

 
Mikäli tatuointi kipeytyy, alkaa punoittamaan, märkimään tai paranemisessa ilmenee 
muita ongelmia ole yhteydessä tatuoinnin tekijään. 
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