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Lämpökuvaus	  käyttäjätiedote	  
	  

Toimitiloissanne	  /	  asunnossanne	  suoritetaan	  
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:

	  	  	  	  	  

	  välisenä	  
aikana	  rakennuksen	  lämpökuvaus.	  

	  

Lämpökuvaus	  suoritetaan	  rakennuksen	  sisäpuolelta.	  	  Kulku	  tapahtuu	  huoltohenkilökunnan	  avustuksella	  
tarvittaessa	  yleisavaimella.	  

	  

Huolehdittehan	  seuraavista	  toimenpiteistä	  ennen	  lämpökuvausta.	  

	  

24	  tuntia	  ennen	  lämpökuvausta:	  

	  	  	  	  Ilmastointi	  ja	  lämmitys	  normaalin	  käyttötilanteen	  säädöillä	  

	  

12	  tuntia	  ennen	  lämpökuvausta:	  

	  	  	  	  Ulko-‐ovet	  ja	  -‐ikkunat	  pidettävä	  kiinni.	  Kulkeminen	  sallittua,	  mutta	  ei	  saa	  jättää	  auki	  tai	  tuulettaa.	  

	  	  	  	  Verhot	  siirrettävä	  keskelle	  ikkunoita	  nippuun	  tai	  poistettava	  kokonaan	  

	  	  	  	  Ulkoseinien	  vieressä	  olevat	  kalusteet	  ja	  irtotavara	  siirrettävä	  vähintään	  noin	  metrin	  päähän.	  Siirtäminen	  
myöhemmin	  tai	  vasta	  kuvauksen	  aikana	  vääristää	  lämpötiloja	  rakenteissa.	  Suuria	  tai	  raskaita	  kalusteita,	  kuten	  
kirjahyllyä.	  ei	  tarvitse	  siirtää.	  Muutenkin	  esim.	  kulma-‐asunnossa	  on	  ymmärrettävää,	  ettei	  kaikkia	  ulkoseiniä	  
saada	  täysin	  tyhjennettyä.	  Tällöin	  tyhjennetään	  niiltä	  osin	  kuin	  mahdollista.	  Kuvauksen	  kannalta	  tärkeimmät	  
kohdat	  ovat	  nurkat	  ja	  liitokset	  (lattia-‐seinä,	  seinä-‐seinä	  jne.).	  

	  	  	  	  Vesilukoissa	  oltava	  vettä.	  Valuta	  jokaiseen	  käyttämättömään	  viemäriin	  vähintään	  puoli	  litraa	  vettä.	  

	  

Kuvauksen	  aikana:	  

	  	  	  	  Tutkimuksen	  puolueettomuuden	  ja	  laadun	  kannalta	  on	  hyvä	  antaa	  tutkijalle	  työrauha.	  

	  

	  

Huom!	  

Jos	  tiloissa	  on	  toimintoja,	  jotka	  voivat	  häiriintyä,	  kuten	  kotieläimiä	  jne.,	  sovi	  menettelytavoista	  ottamalla	  
puhelimitse	  yhteyttä	  tai	  tutkijan	  tullessa	  paikalle.	  

	  

Kuvaajan	  yhteystiedot:	  

Nimi:	  

	  	  	  	  	  

	  

Puhelinnumero:	  

	  	  	  	  	  

	  

Sähköposti:	  

	  	  	  	  	  

	  

	  

	  


