Imatran seudun ympäristötoimi

ESITIETOLOMAKE

Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti

Omakotitalot tai vastaavat
Neuvontakäynti/ asumisterveys, terveyshaitta

1. Nimi ja osoite

Viranomainen täyttää:

Saapumispäivä

Sukunimi

Etunimet

Puhelin, josta tavoittaa virka-aikaan

Osoite

2. Tarkastettava
asunto
3. Rakennuksen
kuvaus, rakennustekniikka

Sähköposti, jota voi käyttää virka-asioihin

Sama kuin tarkastuspyynnön tekijän
Omakotitalo

Eri, osoite:

Muu, mikä

Pinta-ala

Huoneita

Ilmanvaihtojärjestelmä: IV-järjestelmä:
Painovoimainen
Korvausilman saanti:
Raitisilmaventtiilit

Koneellinen poisto

Rakennusvuosi

Lisärakenteet, vuosi

Koneellinen poisto ja tulo

Ikkunatiivisteissä aukko

En tiedä

Korvausilman saantia ei ole järjestetty

Ilmanvaihdon käyttö:
Painovoimaisen ilmanvaihdon poisto- ja tuloventtiilit ovat auki jatkuvasti,
Koneellinen ilmanvaihto on jatkuvasti päällä,
Ilmanvaihto tuntuu:
Toimivan ja on riittävä,

Peruskorjaus, vuosi

En tiedä

ei/ en tiedä

ei/ en tiedä

Ei toimi tai ei ole riittävä

Muuta:
Maaperä:

Sora,

Hiekka/ hieta

Savikko,

Muu, mikä

Piha-alue:

Rakennuksen ympärillä maa muotoiltu rakennuksesta poispäin kallistuvaksi,
päin,
Kasvillisuutta on rakennuksen ulkoseiniin saakka
Muuta:

Salaojitus:

Salaojitus on kunnossa ja tarkastettu,
Muuta:

Katto- sekä sadesulamisvesien poisjohtaminen:

Alapohja:

Ei viettoa tai vietto taloon

Salaojitusta ei ole tai sitä ei ole tarkastettu,

Kattovesien poisjohtaminen on järjestetty asianmukaisesti,
Sade- ja sulamisvesien poisjohtaminen on järjestetty,
Muuta:

ei ole järjestetty.

ei ole järjestetty.

En tiedä

En tiedä,

En tiedä,

Tuuletettu alapohja (rossipohja), jos on niin
alapohja on riittävästi tuuletettu,
ei riittävää tuuletusta,
en tiedä
ryömintätilaan valuu vesiä,
ryömintätilassa on rakennusjätettä,
ryömintätila haisee homeelle
Maanvarainen betonilaatta, jos on niin,
betonilaatan alla on kapillaarinen maakerros
asunnon lattiapinta on
cm maanpinnan yläpuolella,
rakennuksessa on piilo- eli valesokkelit,
lämpöeriste
on betonilaatan päällä,
lämpöeriste on kahden betonilaatan välissä,
betonilaatan päällä on puulattia
lattiarakenteessa on havaittu homeen- tai muuta hajua
Kuvaus alapohjarakenteesta/ tarkennus:

Kellari:

Rakennuksessa on kellaritiloja, jos on, niin
salaojitus on antureiden alapuolella,
tetty ulkopuolelta,
seinät on lämpöeristetty sisäpuolelta,
kellariin on valunut vettä,
meen- tai muuta hajua

seinät on vesieriskellarissa on ho-

Tarkennus:

Katto:

Tasakatto,

Harjakatto,

Muu, mikä

Havaittuja kattovuotoja, missä
Kuvaus kattorakenteesta/ tarkennus

Ulkoseinät: Kuvaus ulkoseinärakenteesta:

Pesutilat:

Laatoituksessa tai muovitapetissa on rikkoontumia, saumojen avautumisia tms.
Vesijohtoputket ja niiden kannakkeet lävistävät pintamateriaalin ja vedeneristeen suihkun vaikutusalueella
Pesutila jää käytön jälkeen pitkäksi aikaa kosteaksi/ pikkupyykki ei kuivu helposti
Muuta:

Muuta rakennuksesta:

4. Ongelman
kuvaus

Todettuja kosteusvaurioita/ vesivuotoja

Riittämätön ilmanvaihto

Näkyvää hometta

Kylmyys, veto

Muutoksia tai vaurioita pintamateriaaleissa

Meluhaitta

Hajuja, millaisia

Oireilua, jonka on epäilty liittyvän sisäilmaongelmaan

Muu, mikä
Tarkemmin:

5. Asuminen

Kauanko olette asunut nykyisessä asunnossa?
vuotta.
Asukkaiden lukumäärä:

joista lapsia:

lasten ikä:

6. Mittaukset ja
tutkimukset (luettele)
7. Liitteet (luettele)

8. Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys

9. Lisätiedot

Ohjeet kääntöpuolella

OHJEET NEUVONTAKÄYNTIÄ PYYDETTÄESSÄ
Tämä lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen neuvontakäynnin tekemistä, kun kyseessä on omakotitalo tai
muu vastaava, jossa asukas voi itse päättää korjausten tekemisestä.
Terveydensuojelulain mukaan asunnon sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, pöly, valo, säteily, mikrobit ja muut tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa.
Neuvontakäynti on maksuton.
Tarkastaminen tehdään normaalisti rakenteita avaamatta havaintoja tekemällä ja siihen voi liittyä joitain alustavia
mittauksia. Tarkastuksen perusteella voidaan antaa tutkimus-, toimenpide- ja korjaussuosituksia tai kehotuksia.
Kehotuksen alaisista toimista on tehtävä selvitys ympäristötoimelle.
Tämän lomakkeen käyttö ei ole välttämätöntä, mutta sen käyttö helpottaa asian selvittämistä.
Lomaketta täytetään soveltuvin osin ja sillä tarkkuudella kun asia on tiedossa.
1. Nimi ja osoite
Merkitään nimi, puhelin ja osoite. Jos haluatte, että asiointi voi tapahtua sähköpostitse, merkitkää sähköpostiosoite.
2. Tarkastettava asunto
Tarkastettavan kohteen osoite.
3. Rakennuksen kuvaus, rakennustekniikka.
Mahdollisimman tarkkaan siltä osin kun on tiedossa.
4. Ongelman kuvaus
Rastitetaan havaittu ongelma. Kohdassa tarkennus tarkennetaan havaittuja puutteita tai ilmoitetaan muista
havainnoista.
5. Asuminen
Asumisen kestoa ja asukkaiden lukumäärää koskevat tiedot.
6. Mittaukset ja tutkimukset
Luetellaan tehdyt mittaukset ja tutkimukset
7. Liitteet
Asiaan liittyvä muu materiaali (rakennuspiirustukset, olemassa olevat tutkimukset, lääkärintodistukset,
lausunnot, yms.) laitetaan liitteinä.
8. Päiväys ja allekirjoitus
Lomake päivätään ja allekirjoitetaan. Sähköisesti lähetettävää ei tarvitse allekirjoittaa.
9. Lisätiedot
Kohdassa voi täydentää edellisiä kohtia tai vapaamuotoisesti kuvailla tapausta.

Lomake palautetaan:
Sähköpostitse osoitteeseen ymparistotoimi@imatra.fi
Postitse osoitteeseen Imatran seudun ympäristötoimi, Virastokatu 2, 55100 Imatra

