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Ympäristöterveysvalvonta          Perustietolomake 

Tornion toimipiste     Kemin toimipiste  Keminmaan toimipiste      Tervolan toimipiste      Simon kunta 
Suensaarenkatu 4   Valtakatu 26          Rantatie 21           Keskustie 81            Ratatie 6 
95400 TORNIO            94100 KEMI           94400 KEMINMAA          95300 TERVOLA     95200 SIMO 

Vuokra-asuntoa koskevassa asiassa tulee asukkaan kääntyä ensin taloyhtiön isännöitsijän, 
osakehuoneiston omistajan tai vuokranantajan puoleen epäkohtien poistamiseksi. Asunnon omistaja 
on ensisijaisesti velvollinen poistamaan terveyttä vaarantavat epäkohdat (terveydensuojelulaki 27 §). 
Käytämme antamianne tietoja asian käsittelyyn ja valvontatietojen kirjaamiseen. Tarkempia tietoja 
henkilötietojen käsittelystä löytyy Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan tietosuojaselosteesta osoitteesta 
www.tornio.fi/kaupunki-ja-hallinto/yhteystiedot-ja-asiointi/rekisteriselosteet/ 

Asukkaan 
yhteystiedot 

Nimi Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Taloyhtiön 
yhteystiedot 

Taloyhtiö Isännöitsijä Puhelin 

Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Asunnon 
omistajan 
yhteystiedot 

Omistaja Sähköpostiosoite Puhelin 

Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Asia  Pyydän neuvoa asunnon terveyshaittaepäilyn johdosta 

  Lääkäri epäilee asunnosta aiheutuvan terveyshaittaa    Muu, mikä  

Rakennuksen ja 
asunnon tiedot 

 Omakotitalo   Kerrostalo   Rivitalo     Muu, mikä 

Rakennusvuosi  Lisärakenteita  Peruskorjausvuosi  

Rakennustapa 
  Puu     Tiili     Betoni      Muu, mikä  

Lämmitysjärjestelmä Lämmöneristysmateriaali 

Ilmanvaihto 
  Painovoimainen     Koneellinen tulo- ja poisto    Koneellinen poisto 
  Liesituuletin   Ulkoilmaventtiilit    Ikkunatiivisteissä aukko  
  Ei järjestettyä raitisilmasaantia 

Asunnon pinta-ala, m² Huoneita Kellari Ullakko 

Ongelman 
kuvaus 

 Todettuja kosteusvaurioita / vesivuotoja  Näkyvää hometta    Melu- tai savuhaitta 
 Riittämätön ilmanvaihto    Kylmyys    Terveyshaitta, tarkemmin aina erillisellä liitteellä 

Lisätietoja (esim. vaurio- ja vuotokohdat, muita huomioon otettavia seikkoja) 

Tehdyt 
toimenpiteet 

 Asiasta on oltu yhteydessä isännöitsijään         Rakenteita on korjattu 

 Tehty aiemmin terveystarkastajan tarkastus, pvm.  Rakenteita ei ole korjattu 

Mistä asti olette asunut nykyisessä asunnossa? 

Asukkaiden lukumäärä ____, joista lapsia _____, lasten ikä ______________ 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Lomake on tarkoitettu perustietolomakkeeksi epäiltäessä asunnosta aiheutuvan asukkaille 
terveyshaittaa. Lomake pyydetään täyttämään soveltuvin osin ja palauttamaan terveystarkastajalle. Huom! 
Tässä kuvatussa menettelyssä ei ole kysymys esimerkiksi asunnon myyntiin tai ostoon liittyvästä 
kuntoarviosta tai muusta vastaavasta toimenpiteestä. Tällaisten kuntoarvioiden tekeminen ei kuulu 
viranomaiselle, vaan yksityiselle taholle. 
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