
Asunnontarkastuspyyntö 

 

Terveydensuojelulaki ja Terveydensuojeluasetus 

 

1. Asunnontarkas-
tuksen pyytäjä 

Nimi 

      
Puhelin 

      

Osoite 

      
 2. Tarkastettava 

asunto 
 Sama kuin pyytäjän 

osoite   
 Eri, Asukas       

Osoite                                                     Puhelin       

3. Asunto on  Vuokra-asunto (lisää asunnon omistajan tiedot kohtaan 4) 

 Asunto-osakeyhtiö, tms (lisää isännöitsijän tiedot kohtaan 4) 

 Omistusasunto                    Muu, mikä:       

 
4. Kiinteistön 

omistaja ja 

isännöitsijä 

Nimi 

      
 

Osoite 

      

Isännöitsijä 

      
Osoite 

      
Puhelin 

      

5. Onko asiasta 
ilmoitettu 
kiinteistön 
omistajalle tai 
isännöitsijälle 

 Kyllä, toimenpiteet:        

 
 

 Ei, miksi:        

6. Rakennuksen ja 

asunnon kuvaus 

Omakotitalo    Rivitalo     Kerrostalo     Muu, mikä         
 
Ilmanvaihto:  

 Painovoimainen    Koneellinen poisto     Koneellinen poisto ja tulo 

 

 Raitisilmaventtiilit    Ikkunatiivisteissä aukko    Ei raitisilman saantia 

 
Asunnon pinta-ala          Huoneita            Rakennusvuosi       

7. Ongelman  

kuvaus 

 Todettuja kosteusvaurioita / vesivuotoja 

 Näkyvää hometta 

 Muutoksia tai vaurioita pintamateriaaleissa 

 Hajuja, millaisia       

 Riittämätön ilmanvaihto 

 Kylmyys, veto 

 Meluhaitta 

 Terveysoireita, kerro tarkemmin alla 

 Terveystietoja voi käsitellä julkisesti 

 Muuta:       

8. Asuminen Kauanko olette asunut nykyisessä asunnossa?        vuotta.  

Asukkaiden lukumäärä:      , joista lapsia      , lasten ikä       

 
 9. Liitteet (luettele)       

10. Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä    
 

      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 

       



 

 
Pyyntö ja liitteet toimitetaan 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi TAI  
ympäristötarkastaja 
Keskitie 10 
44500 Viitasaari 
 

TAI Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi TAI  
ympäristötarkastaja 
Sairaalantie 2 
43100 Saarijärvi 
 

TAI  sähköpostilla:  ymparistoterveys@viitasaari.fi 
 

Käyntiosoitteet 
Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari   tai   Saarijärven  terveysasema, Sairaalantie 2, 43100 Saarijärvi  

 
www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi 
 
Puhelinnumero 
014 459 7411 (vaihde) 
 
Valvontayksikköön kuuluvat kunnat 

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari 

 

 

 

OHJEITA JA TIETOJA ASUNNONTARKASTUKSESTA  

 

Terveydensuojelulain mukaan asunnon sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä lämpötila, kosteus, melu, 

ilmanvaihto, haju, pöly, valo, säteily, mikrobit ja muut tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa. 

Asunnontarkastusta voi pyytää asukas, kiinteistön omistaja tai muu asianomainen. Tarkastuksesta 

ilmoitetaan aina kiinteistön omistajalle sekä muille asianomaisille ja heille varataan mahdollisuus olla läsnä. 

 

Ensimmäinen tarkastus on maksuton. 

 

Tarkastuksen suorittava viranhaltija päättää tarkastuksen perusteella mahdollisista mittauksista ja muista 

tutkimuksista. Lisätutkimukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. 

 

Tarkastuksen perusteella voidaan antaa korjausmääräyksiä ja jopa kieltää tai rajoittaa asumista. Korjaus-

velvoite annetaan sille, jonka menettely, toimenpide tai laiminlyönti on syynä epäkohtaan. 

 

Tämän lomakkeen käyttö ei ole välttämätöntä, mutta sen käyttö helpottaa asian selvittämistä. 

 

Terveystiedot (ilmoitetut oireet, sairaustiedot, lääkärintodistukset jne.) ovat viranomaisen ehdottomasti 

salassa pidettäviä, ellei se, jota ne koskevat, anna nimenomaista lupaa käsitellä niitä julkisina. Salassapidon 

vuoksi terveystiedot pyydetään antamaan erillisellä liitteellä jos niitä ei voi käsitellä julkisesti. 

 

Ensisijaisesti asunnossa havaituista epäkohdista tulee ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai 

isännöitsijään. Kirjataan suoritetut toimenpiteet ja miksei niistä ole ollut hyötyä. 

 

 

mailto:ymparistoterveys@viitasaari.fi
http://www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi/

