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Mikrobioni
täyttää

Lomake vastaanotettu
/ pvm:

Kyselyn tunnus:
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kysely aloitettu/pvm:

vastausaika asti/
pvm:

Sisäilmakyselyn esitieto- ja tilauslomake
Työpaikan sisäilmakyselyn toteuttamista varten kohteesta tarvitaan seuraavia tietoja:
Kiinteistön / toimipaikan nimi:
Kiinteistön / toimipaikan osoite:
Millaista työtä kohteessa tehdään:
Syy kyselyn toteuttamiseen (esim.
vauriohavainnot, oirevalitukset yms.):

Arvio mahdollisten ongelmien
aiheuttajasta (esim. ilmanvaihdon
ongelmat, kosteusvauriot, muut epäpuhtaudet jne.):
Onko kohteessa aiemmin toteutettu
kyselyä?
Jos on, kenen toimesta?
Rakennusta koskevat tiedot:
rakentamisvuosi:

pinta-ala
(m2):

kerroksia
(lkm):

Jos kysymyksessä on moniosainen
rakennus, miten kyselyn tulokset
eritellään:
(vastaajamäärän on oltava yli 10 /ryhmä)

rakennusosia (osastoja/
erillisiä rakennuksia, jne.)
nimeä:

Kerroksittain

muuta:

Rakennuksen osittain

Muuten, miten_______________________
jatkuu seuraavalla sivulla
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Millä nimillä jaottelu (rakennusosat ja
vastaajaryhmät) laitetaan kyselyyn
(oltava sellaiset, että vastaajat tunnistavat
mihin ryhmään kuuluvat; esim. 1. kerros,
vanha puoli, alakoulu jne.):
Vastaajien lukumäärä rakennusosittain /
kerroksittain (em. jaottelu. Tämä tieto on
ehdottoman tärkeä vastausprosenttien
laskemiseksi osastoittain!)

-

Vastaajien lukumäärä (yhteensä):
nimi:
sähköposti:
puhelinnumero:
Vastaajien sähköpostiosoitteet tarvitaan
liitteellä
Yhdyshenkilö, jonka
kanssa kysely
testataan

Tilaaja vastaa siitä, että annetut sähköpostiosoitteet
ovat oikein. Kts. lisätiedot sivu 3.

Toivottu kyselyn toteutusaika:
Toivottu lausunnon valmistumisaika:

Tilaajan tiedot:
Nimi:
Katuosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Laskutustiedot (mikäli eri kuin yllä):
Nimi:
Katuosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Päiväys:
Allekirjoitus:
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Lisätietoja:
Kyselyyn vastataan nimettömänä. Henkilörekisteriä ei muodostu. Raportointi tapahtuu siten,
että yksittäisten henkilöiden vastauksia ei voida tunnistaa. Tilaaja eikä työnantaja saa
yksittäisten vastaajien tietoja.
Mikrobioni Oy ei vastaa itsestään johtumattomista sähköisen järjestelmän tai postinjakelun
katkoksista.
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