
ILMASTOKATU	  
Asuinkiinteistöjen	  energiakatselmukset,	  asukaskysely

Lisätietoa	  ja	  kysymykset:	  Lilli	  Linkola,	  Green	  Building	  Council	  Finland,	  0500917196,	  lilli.linkola@figbc.fi

Kaikkien	  vastanneiden	  kesken	  arvotaan	  kukkakimppu	  lahjakortti	  kukkakauppa	  living	  roomiin.	  Kiitos	  vastauksistanne!

Taloyhtiön	  nimi:	  ___________________

Huoneisto/Asunnon	  numero:______________

Yleiset	  viihtyisyyteen	  liittyvät	  kysymykset

0 1 2 3 4 5 6

1.
Kuinka	  tyytyväinen	  olette	  yleisesti	  asuntonne	  
lämpöolosuhteisiin	  (ilman	  lämpötila,	  pintojen	  
lämpötilat	  ja	  veto)?	  

0 1 2 3 4 5 6

2.
Kuinka	  tyytyväinen	  olette	  yleisesti	  	  asuntonne	  ilman	  
laatuun	  	  (raikkaus,	  hajut,	  jne.)?	  

0 1 2 3 4 5 6

3.
Kuinka	  tyytyväinen	  olette	  yleisten	  tilojen	  
valaistukseen?	  

0 1 2 3 4 5 6

4.
Kuinka	  tyytyväinen	  olette	  asuntonne	  
ääniolosuhteisiin,	  kuten	  sisälle	  kuuluvan	  melun	  
määrään?

0 1 2 3 4 5 6

5.
Koetteko	  asuvanne	  viihtyisässä	  yhteisössä	  (oma	  
taloyhtiö)?

täysin	  eri	  mieltä täysin	  samaa	  mieltä

erittäin	  tyytymätön erittäin	  tyytyväinen

erittäin	  tyytymätön erittäin	  tyytyväinen

erittäin	  tyytymätön erittäin	  tyytyväinen

Taloyhtiöönne	  tehdään	  energiakatselmus.	  Katselmuksessa	  rakennus	  ja	  rakennuksen	  energiankäyttötiedot	  käydään	  perusteellisesti	  
läpi	  ja	  määritellään	  kannattavat	  energiansäästötoimenpiteet.	  Tämän	  asukaskyselyn	  tuloksia	  hyödynnetään	  
energiakatselmoinnissa.	  Asukaskyselyn	  tulokset	  tuottavat	  tärkeää	  tieto	  katselmoijalle,	  jotta	  hän	  pystyy	  suunnittelemaan	  käyntinsä	  
mahdollisimman	  tehokkaasti	  ja	  kiinteistöä	  parhaalla	  tavalla	  hyödyttävällä	  tavalla.	  Green	  Building	  Council	  Finlandin	  ja	  Corbel	  Oy:n	  
(energiakatselmoija)	  käsittelevät	  vastaukset	  luottamuksella.	  Yksittäiset	  vastaukset	  jäävät	  heidän	  tietoonsa	  ja	  tulokset	  luovutetaan	  
muille	  osapuolille	  yhteenvetona.

Energiakatselmus	  on	  osa	  Helsingin	  kaupungin	  Ilmastokatu	  -‐hanketta,	  jonka	  yhtenä	  tavoitteena	  on	  vähentää	  Iso	  Roobertinkadun	  ja	  
sen	  kiinteistöjen	  energiankulutusta.	  Energiakatselmus	  on	  taloyhtiölle	  maksuton.

Pyydän	  ystävällisesti	  palauttamaan	  vastaukset	  rappukäytävän	  ala-‐aulaan	  sijoitettuun	  palautus	  kuoreen/laatikkoon	  26.1.mennessä.	  
Lomakkeen	  voi	  myös	  täyttää	  sähköisesti	  osoitteessa:	  http://bit.ly/1U6RLN5

erittäin	  tyytymätön erittäin	  tyytyväinen



Tarkentavat	  kysymykset

6.	   Onko	  lämpötila	  huoneistossanne	  tasainen	  ja	  sopiva?

Kyllä	  on On	  osin Ei	  ole

7.	   Mikäli	  vastasit	  edelliseen	  "Ei	  ole"	  tai	  "On	  osin",	  valitse	  syy:

Liian	  kuuma Liian	  kylmä

Osa	  tiloista	  kylmiä Jotain	  muuta

8.	   Vaikuttaako	  ulkolämpötila	  huoneistonne	  lämpötilaan?

Kyllä Ei

9.	   Tuuletatteko	  huoneistoanne	  talvisaikaan	  esim.	  avaamalla	  ikkunaa	  tai	  parvekkeen	  ovea?

Kyllä Ei

10. Jos	  vastasit	  "kyllä",	  kuinka	  usein	  tuuletat?
Kaksi	  kertaa	  päivässä	  tai	  useammin
Kerran	  päivässä
Kerran	  viikossa
Harvemmin

11.	   Onko	  huoneistossanne	  pattereita,	  jotka	  eivät	  toimi	  kunnolla?

Kyllä Ei

12. Onko	  huoneistossanne	  veto-‐ongelmia?
Kyllä Ei

13.	   Onko	  huoneistossanne	  erityisen	  kylmiä	  kohtia	  esim.	  lattiassa	  tai	  seinissä?

Kyllä	   Ei

14.	   Jos	  asunnossanne	  on	  korvausilmaventtiileitä,	  säädättekö	  niitä?

Kyllä
Ei
Asunnossani	  ei	  ole	  korvausilmaventtiileitä
En	  tiedä

Sopiiko	  teille,	  että	  huoneistossanne	  suoritetaan	  noin	  1-‐2	  viikkoa	  kestävä	  sisätilojen	  seurantamittaus?

Kyllä Ei

Mikäli	  vastasit	  edelliseen	  "kyllä",	  rastita	  vielä	  allaolevat	  kohdat.

Huoneistossa	  on	  lemmikkieläimiä
Koira
Kissa
Jokin	  muu,	  mikä	  _______

Asunnossa	  on	  erityisen	  kuumia	  tai	  kylmiä	  tiloja	  (tarkenna	  alla	  mitä	  tiloja)
Makuuhuone
Olohuone
Keittiö
Kylpyhuone
Jokin	  muu	  tila,	  mikä	  _______


