Liite 5

Ilmoitus sisäilma- tai kosteusongelmaepäilystä
Huom! Työpaikan esimies täyttää
Palautus: Vaasan Talotoimi / Kalevi Aho / Kirkkopuistikko 26

VAASA
Ilmoitus vastaanotettu _____ ._____.20_____
Ilmoittaja
Tehtävä
Kohde, osoite
Päiväys
Työpaikan henkilömäärä

henkilöä

Alla on lueteltu sisäilmaston ja sisäympäristön laatua heikentäviä tekijöitä. Onko teidän
työpaikallanne tehty tällaisia havaintoja viimeisen vuoden aikana?
Kyllä jatkuvasti

Kyllä joskus

Ei / harvoin

En tiedä

Liian korkea huonelämpötila
Liian matala huonelämpötila
Veto
Pintojen kylmyys
Kuiva ilma
Kostea ilma
Tunkkainen ilma
Pölyinen ilma
Havaittava pöly tai lika (pinnoilla)
Epäilyttävä haju,
mikä ?
Riittämätön ilmanvaihto
Melu, mikä:
Heikko valaistus / häikäisy / heijastukset
Muu, mikä:

Onko työtilassanne voimakkaita tai epämiellyttäviä hajuja ?
home (maakellari)
viemäri

ruoka
pakokaasu

hajusteet
kemikaalit

terva
desinfiointiaine

pesuaine
lattiavaha

muu, mikä ?

Mistä hajut ovat mielestänne peräisin ?
kellarista
ulkoa

lattiakaivosta
pesualtaassa

keittiöstä / ruokalasta
ilmanvaihdosta

lattiarakenteista
seinärakenteista

useasti päivän aikana
jatkuvasti

kesällä
ei koskaan

Kuinka usein tiloja tuuletetaan ikkunan kautta ?
kerran viikossa tai harvemmin
kerran päivässä

Kuinka usein työtilanne siivotaan?
Kuinka usein työtiloissa tehdään perussiivous, jossa puhdistetaan myös yläpölyt?
Milloin perussiivous on viimeksi tehty ?

Onko työpaikkanne ilmanvaihtojärjestelmä mielestänne kunnossa ?
kyllä

ei

en osaa sanoa

kattorakenteista
muualta, mistä ?

Onko teillä mielestänne työpaikan sisäilmaan liittyvää oireilua, joka häviää muualla ?
kyllä

joskus

ei

en osaa sanoa

ei

en osaa sanoa

Onko teillä työpaikkanne sisäilmasta johtuvia poissaoloja ?
runsaasti

vähän

Onko rakennuksessa kosteusvaurioita ?
ei
näkyvää hometta, missä
homeen, maakellarin hajua, missä
kosteita kohtia tai tummumia, missä

pintarakenteiden irtoamista, lohkeilua, hilseilyä
tms., missä päiväsalin katossa
muuta, mitä

Liittyvätkö ongelmat johonkin erityiseen sääolosuhteeseen tai vuodenaikaan ?
ei
kyllä, miten
Huurtuvatko ikkunat talvella ?
ei

kyllä, sisäpinnoilta

kyllä, ulkopinnoilta

Kuinka kauan työpaikkanne sisäilman laatu on ollut huono ?
Mistä sisäilman laadun heikkeneminen mielestänne voisi johtua ?

katevuoto
vuoto / kosteus ikkunarakenteissa
vuoto / kosteus seinärakenteissa
putkivuoto
laitevika / laitevuoto
vuoto / kosteus lattiarakenteissa

puutteellinen vesieristys wcpesutiloissa
ilmanvaihtojärjestelmän vika
pintamateriaaleista
maali, lakka tms. pinnoite
liian suuri henkilömäärä
koneiden-laitteiden väärä käyttö

puutteellinen siivous
kalusteet
muu sisustus
kopiokone/tulostin
syistä, joita en osaa sanoa
muusta, mistä

Mikä mielestänne olisi kiireellisin toimenpide sisäilman laadun parantamiseksi ?
kosteusvaurioiden korjaus
ilmanvaihdon parantaminen
lämmityksen säätö

siivouksen tehostaminen
en osaa sanoa

Toimenpiteet, joihin olette jo ryhtyneet tilanteen johdosta:

Huomautuksia, lisätietoja:

muu, mikä

