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YritysHelsinki on koonnut yleistajuisen ja havainnollisen oppaan, jota voisi suositella soveltuvin osin parturi-

kampaamon ja kauneudenhoitoalan toimintaa käynnistäville: 

Parturi-kampaamon tai kauneudenhoitoalan yrityksen perustaminen: Käytännön neuvoja, jotka 

nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista (Parturi-kampaamo, Kauneushoitola, Tatuointiliike, 

Lävistysliike, Solarium) 

 http://www.firmaxi.kokkola.fi/doc/parturi_kampaamo_tatuointiyritysopas.pdf  

 

Parturi-kampaamon ja kauneudenhoitoalan toimintaa käynnistävän on hoidettava kuntoon:  

1) Rakennusvalvonnan ja terveysviranomaisten lupa-asiat sekä 2) Pelastustoimen lupa-asiat.  

 

1) Rakennusvalvonnan ja terveysviranomaisten lupa-asiat  
 

Pakollinen terveydensuojelulain mukainen ilmoitus perustuu terveydensuojelulain (19.8.1994/763) 13. 

pykälään ja kattaa sekä rakennusvalvonnan että terveysviranomaisten lupa-asiat. 

Toimitilaa hankittaessa on varmistettava, että se soveltuu parturikampaamon tai kauneudenhoitoalan 

yrityksen käyttöön. Vaikka tilassa olisi aikaisemmin toiminut saman alan yritys, on mahdollista, että 

hyväksyntä ei silti ole kunnossa ja ajan tasalla. Varmistus on syytä tehdä ennen vuokrasopimuksen tai 

kauppakirjan allekirjoittamista tai niihin on tehtävä hyväksymisen saamista koskeva varaus. 

  

Parturi- ja kampaamoliikkeet sekä kauneudenhoitoon tarkoitetut huoneistot on suunniteltava, sijoitettava 

ja rakennettava ja varustettava sekä niitä on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä käyville 

asiakkaille aiheudu terveyshaittaa.  

  

Parturi-kampaamon ja kauneudenhoitoalan toimintaa käynnistävän on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta 

ennen toiminnan aloittamista terveydensuojelulain 13§:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan 

terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojeluviranomainen on kunnasta/kaupungista riippuen 

terveyslautakunta, ympäristölautakunta tms.  

  

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:  

 

 toiminnanharjoittajan yhteystiedot  

 selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista  

 liikehuoneistoa koskeva pohjapiirustus ja kalustepiirustus  

 selvitys harjoitettavasta toiminnasta  

 muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot.  

 

 

Terveysviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee päätöksen 30 vuorokauden kuluessa. Päätöksessä 

voidaan antaa määräyksiä terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lupa on voimassa toistaiseksi. Mikäli liikkeen 

toiminta muuttuu tai haltija vaihtuu, siitä on ilmoitettava terveysviranomaiselle. 

http://www.firmaxi.kokkola.fi/doc/parturi_kampaamo_tatuointiyritysopas.pdf


 

Pienetkin remontit ja erilaiset sisätilojen kalustus- ja somistustyöt sekä suuremmat korjaus- ja muutostyöt 

edellyttävät kiinteistön omistajan lupaa ja usein myös rakennuslupaa.  Rakennuslupa tarvitaan 

useimmiten myös, kun ilmanvaihtoa ja muita LVI- ja sähköasennuksia muutetaan. 

 

 

Turku 

  

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus: http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/54-

2s_terveydensuojelulain_mukainen_ilmoitus_0.pdf  

Liite 1 - Parturi, kampaamo, kauneushoitola, hieroja, tatuointitila tai vastaava: 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/54-

2s_liite1_parturi_kampaamo_kauneushoitola_tatuointitila.pdf   

 

Terveystarkastaja 

 

Kristiina Salminen 

kristiina.salminen@turku.fi  

p. (02) 266 1359  

matkap. 040 173 4285  

Yksikkö: Ympäristötoimiala › Ympäristöterveydenhuolto › Terveysvalvonta  

Käyntiosoite: Puolalankatu 5 3. krs 20100 TURKU  

 

Rakennus- ja toimenpideluvat 

 

Rakennusvalvontajohtaja 

Reima Ojala 

rakennusvalvonta@turku.fi  

p. (02) 262 4700  

Käyntiosoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku 

 

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-

luvat/rakennuslupa-ja-toimenpidelupa  

 

Rakennustarkastukset 

 

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-

valvonta/katselmukset-tarkastukset  

 

 

 

Raisio, Naantali, Rusko  

 

TsLn mukainen ilmoitus, kampaamo, kauneushoitola: 

 http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/ymparisto-ja-

luonto/ymparistoterveys/fi_FI/lomakkeet/_files/93543823809905725/default/TsLn%20mukainen%20ilmoit

us,%20kampaamo,%20kauneushoitola.pdf  
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Parturi-kampaamot, kauneushoitolat tai vastaavat 2015:  

http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/ymparisto-ja-

luonto/ymparistoterveys/fi_FI/lomakkeet/_files/94715818832757930/default/Parturi-

kampaamot,%20kauneushoitolat%20tai%20vastaavat%202015.pdf  

 

http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/ymparisto-ja-luonto/ymparistoterveys/fi_FI/lomakkeet/ 

 

Terveystarkastaja (kauneus- ja kynsihoitolat) 

 

Marjo Lehmusvuori  

marjo.lehmusvuori@raisio.fi  

p. 040 746 0612  

 

Huom. Parturi-kampaamoille ei ole nimetty omaa henkilöä. Sivuston perusteella ei käy ilmi, hoitaako 

Lehmusvuori myös tätä tehtävää. 

http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/ymparisto-ja-luonto/ymparistoterveys/  

 

Raision kaupunki vastaa Ruskon ympäristöterveydenhuollosta.  Tieto täältä:  

https://www.rusko.fi/palvelut/ymparistoterveydenhuolto  

  

Naantali ostaa ympäristöterveysvalvonnan palvelut Raision kaupungilta. Tieto täältä:  

http://www.naantali.fi/ymparisto_ja_luonto/ymparistoterveys/  

  

Rakennus- ja toimenpideluvat 

 

Naantali: Rakennustarkastaja Markku Aro  

markku.aro@naantali.fi  

p. +358 2 434 5335  

matkap. +358 50 464 9911 

https://www.lupapiste.fi/ 

Rusko: Rakennustarkastaja Niko Paloposki  

niko.paloposki@rusko.fi  

p. (02) 4393 552 

matkap. 044 4333 552 

https://www.rusko.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennuslupahakemus.pdf 

 

Raisio: Rakennustarkastaja Petri Ojanen  

petri.ojanen@raisio.fi  

p. 0400 523 773 

https://www.lupapiste.fi/ 
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Kaarina, Lieto, Paimio, Sauvo 

 

Täällä linkki ohjeeseen ja lomakkeeseen:  

http://www.lieto.fi/fi-

FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Ymparistoterveys/Lomakkeet_ja_ohjeet/Terveysvalvonnan_lomakkeet_ja

_ohjeet(1176) 

HUOM! Lomakkeet tulee tallentaa omalle tietokoneelle ja sitten vasta lähettää terveystarkastajille, jotta 

kirjoitettu teksti säilyy.  

  

Liedon kunta on 1.1.2009 alkaen toiminut isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon alueelliselle yksikölle. 

Yksikön vastuulla on Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski TL:n, Liedon, Loimaan, Marttilan, Oripään, 

Paimion, Paraisten, Pöytyän, Sauvon ja Tarvasjoen terveysvalvonta.  

https://www.kaarina.fi/asuminen_rakentaminen/terveys_asuminen/fi_FI/ymparistoterveydenhuolto/   

  

Terveydensuojelu (Vastuualue) 

 

Sauvo: Tiina Torkkeli-Pitkäranta  

p. 050 598 0578 

 

Paimio: Carita Back  

p. 050 406 2 132 

 

Lieto: Jenni Sarjovaara-Haapanen 

p. 040 547 3231 

 

Kaarina: Jaana Kaskela  

p. 050 595 4018 

 

Heidi Seppälä  

p. 050 597 1437 

  

Rakennus- ja toimenpideluvat, rakennustarkastukset  

 

Lieto: Rakennusvalvonnan sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@lieto.fi 

 

Rakennustarkastaja Jani Kreula 

p. 050 0524 043 

 

Vs. Valvontainsinööri Niklas Järvi  

p. 050 435 5158 

 

Lupasihteeri Jaana Eronen 

p. 050 413 6878 

 

Lupa- ja kaavasihteeri Tiina Nieminen 

p. 050 407 1495 

 

https://www.lupapiste.fi/ 

http://www.lieto.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Ymparistoterveys/Lomakkeet_ja_ohjeet/Terveysvalvonnan_lomakkeet_ja_ohjeet(1176)
http://www.lieto.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Ymparistoterveys/Lomakkeet_ja_ohjeet/Terveysvalvonnan_lomakkeet_ja_ohjeet(1176)
http://www.lieto.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Ymparistoterveys/Lomakkeet_ja_ohjeet/Terveysvalvonnan_lomakkeet_ja_ohjeet(1176)
https://www.kaarina.fi/asuminen_rakentaminen/terveys_asuminen/fi_FI/ymparistoterveydenhuolto/
mailto:rakennusvalvonta@lieto.fi
https://www.lupapiste.fi/


Kaarina: Johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä  

jukka.latokyla@kaarina.fi 

p. 050 373 2698 

https://www.lupapiste.fi/ 

 

Paimio: Rakennustarkastaja Vesa Korpela  

vesa.korpela@paimio.fi  

p. (02) 474 5340  

https://www.lupapiste.fi/ 

 

Sauvo: Rakennustarkastaja Miika Kankaanranta  

miika.kankaanranta@sauvo.fi 

p. 02 474 4161 

matkap. 050 594 8919  

http://sauvo.client2.anders.fi/fi/lomakkeet/?preview=1 

 

Masku ja Nousiainen 

 

Lomake: 

http://uusikaupunki.fi/sites/default/files/sosiaali-

_ja_terveysala/ymparistoterveydenhuolto/ilmoitus_kampaamosta_kauneushoitolasta_tai_vastaavasta.d

oc  

  

Akselin jäsenkuntien (Masku & Nousiainen) ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja 

hallinnosta vastaa Uudenkaupungin kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään 

Mynämäessä sijaitsevassa toimipisteessä. http://www.soteakseli.fi/ympth/    

  

Terveystarkastaja  

 

Riitta Laaksonen  

riitta.laaksonen@uusikaupunki.fi  

p. 0400 293 887  

Uudenkaupungin kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto, Mynämäen toimipiste  

Virastotie 1, 23100 Mynämäki  

  

Rakennus- ja toimenpideluvat  

  

Masku: Rakennustarkastaja Ari Hannonen  

ari.hannonen@masku.fi 

p. 044 7388 257  

https://www.lupapiste.fi/  

Nousiainen: Vs. Rakennustarkastaja Tapani Raittila  

p. 044 435 5403 

http://nousiainen.fi/images/PDF/asuminenjaymparisto/toimenpidelupahakemus_ja_toimen

pideilmoitus.pdf 
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2. Turvallisuusmääräykset: Pelastustoimen lupa-asiat  

  
Yleinen palotarkastus tehdään säännöllisin väliajoin. yleensä palolaitokselta ollaan yhteydessä kohteeseen. 

Uudiskohteisiin, jälkitarkastuksiin ja ylimääräisiä palotarkastuksia varten asiakkaan tulee pyytää 

palotarkastajaa paikalle.   

   

Varsinais-Suomen alue  

Palveleva palotarkastaja palvelee arkisin klo 9–15.  

 

Alueelliset palotarkastajat  

 

http://www.vspelastus.fi/palotarkastajat  

p. 050 433 0260  

pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi  

 

Piirinuohoojat 

 

 http://www.vspelastus.fi/piirinuohoojat   

  

  

Lisäksi: Taustamusiikin soittoluvat  
  

Mikäli asiakastilassa halutaan soittaa tekijänoikeuksin suojattua taustamusiikkia, siihen on hankittava 

lupa ja siitä on maksettava korvauksia. Määräys koskee myös radion soittamista.  

Korvaukset välittävät musiikin tekijöille Teosto ja Gramex, jotka ovat perustaneet yhteisen palvelun 

helpottamaan musiikkilupien hankintaa: www.gtmusiikkiluvat.fi Tyypillisiä Musiikkiluvat.fi:n palvelun piiriin 

kuuluvia taustamusiikin käyttäjiä ovat mm. ravintolat, kaupat, kuntokeskukset, taksit ja parturi-

kampaamoiden kaltaiset asiakaspalvelu- tai odotustilat. Luvasta maksetaan asiakastilan pinta-alan 

mukaan.  

 

Gramexin ja Teoston yhteiset musiikkilupatuotteet 

 

http://gtmusiikkiluvat.fi/wp-content/uploads/2017/01/Hinnasto-2017_Taustamusiikki-

asiakastilassa.pdf  

Uusi lupakauppa avataan keväällä 2017. Odottaessa, ota yhteys asiakaspalveluun: p. 030 

6705 030* tai asiakaspalvelu@musiikkiluvat.fi  

   

 

Kehitysehdotuksia:  
 

Yrityssuomi.fi lomakesivusto on epäselvä ja hajanainen:  

https://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lupa?id=246303   

https://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lupa?id=246289   

 

Raision kaupungin sivuilla ei kerrota, kuka terveystarkastajista vastaa kampaamoasioista, "kauneus- ja 

kynsihoitoloista" vastaa Marjo Lehmusvuori. 
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