Kysely koskee seuraavaa asuntoa:

Asuntojen kunto ja kunnostaminen

Irroita kansilehti ja kyselyosa toisistaan katkoviivan kohdalta.

Pyydämme Teitä osallistumaan valtakunnalliseen asuntojen kuntoa ja
kunnostamista koskevaan kyselyyn. Asuntojen kunnosta ei nykyisellään
ole saatavilla riittävän kattavaa ja luotettavaa tietoa. Nyt kerättävien tietojen
avulla pystymme jatkossa kertomaan, mitä asunnon tai asuinrakennuksen
remontointi maksaa.

Vastaamalla voitte vaikuttaa
Luotettavan kokonaiskuvan varmistamiseksi vastauksenne on tärkeä,
vaikka ette olisikaan viime aikoina tehnyt mitään kunnostustöitä.
Kyselyyn on valittu satunnaisesti 5000 asuntoa Tilastokeskuksen rakennuksia ja
huoneistoja kuvaavista tiedoista. Mukana ovat omakoti- ja paritalot, rivi- ja luhtitalot sekä kerrostalohuoneistot. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa asunnon
asukas.

Vastaaminen on helppoa
Voitte vastata internetissä (tunnukset alla) tai tällä paperilomakkeella.
Paperilomake palautetaan oheisessa valmiiksi maksetussa kuoressa
Tilastokeskukseen. Pyydämme Teitä vastaamaan 29.1.2016 mennessä.
Vastanneiden kesken arvotaan iPad Air taulutietokone, jonka arvo on
noin 500 euroa.
Kirjoittakaa internetissä osoitekenttään www.stat.fi/keruu/asunnonkorjaus
(Kyselylomake ei löydy Googlen tai muun hakukoneen avulla.)
Henkilökohtaiset tunnuksenne ovat: Tunnus
Salasana

Lisätietoja antavat:
Eetu Toivanen puh. 050 360 5105 (eetu.toivanen@tilastokeskus.fi)
Markku Nieminen puh. 050 500 5244 (markku.nieminen@tilastokeskus.fi)

Ystävällisin terveisin
Tilastokeskus

Jussi Heino
tilastojohtaja

Uutta tietoa asunnon kunnostajalle
Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisista asunnoista. Lomakkeen kysymykset koskevat
asuntojen ja talojen kuntoa ja mahdollisesti tehtyjä korjaus-, kunnostus- ja uusimistöitä.
Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa asuntojen ja asuinrakennusten kunnosta sekä
kunnostuskustannuksista. Tätä tietoa voi jokainen asunnon tai asuinrakennuksen
kunnostamista suunnitteleva käyttää hyväkseen. Tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen
internet-sivuilla.

Asunto vai asuinrakennus?
Lomake on kaikille sama huolimatta siitä, minkälaisessa asuinrakennuksessa asuu. Kerros-,
rivi- tai luhtitalossa asuvat vastaavat asunnon sisätiloihin liittyviin kysymyksiin. Omakoti- ja
paritalossa asuville on lisäksi omat kysymyksensä. Lomakkeella eteneminen on helppoa
kysymysten yhteydessä olevien lyhyiden ohjeiden ansiosta.
Kyselyssä halutaan tietää asukkaan itse tekemistä tai teettämistä töistä, jotka
kohdistuivat omaan asuntoon ajalla 1.1.- 31.12.2015. Tässä kyselyssä ei tarkoiteta niitä
oman asunnon korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä, jotka kuuluvat taloyhtiön vastuulle ja
maksetaan taloyhtiön kautta. Taloyhtiöille tehdään toukokuussa 2016 erillinen kysely, jossa
kysytään mm. putki- ja julkisivuremonteista. Omakoti- ja paritalossa asuvat vastaavat omaa
taloaan (tai talon puolikasta) koskien huolimatta siitä, kuuluuko talo johonkin taloyhtiöön.

Kunnostustöiden laajuus
Kysymysten yhteydessä on runsaasti esimerkkejä erilaisista kunnostustöistä. Niiden tarkoitus
on auttaa vastaajaa löytämään remontin oikea suuruusluokka. Kaikki asiat eivät esimerkkeihin
kuitenkaan mahdu, joten ympyröikää se vaihtoehto, joka parhaiten sopii kuvaamaan omaa
tilannetta. Luotettavan kokonaiskuvan kannalta kaikki vastaukset ovat tärkeitä huolimatta
siitä, onko asuntoon tai taloon tehty kunnostustöitä vuonna 2015.

Luottamuksellisuus
Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään antamanne tiedot luottamuksellisina.
Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tilastotaulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä
vastaajia. Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus.
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Aluksi asuinrakennusta ja asuntoa koskevia taustatietoja
1.

2.

3.

Mikä on asumismuotonne?
omistusasunto ...........................................

1

osaomistusasunto .....................................

2

vuokra-asunto............................................

3

asumisoikeusasunto ..................................

4

joku muu....................................................

5

Mikä muu? __________________________________

Minkälaisessa asuinrakennuksessa asutte?
omakotitalo ................................................

1

paritalo ......................................................

2

rivitalo tai luhtitalo ......................................

3

asuinkerrostalo ..........................................

4

joku muu....................................................

5

Mikä muu? __________________________________

Mikä on asuinrakennuksenne alkuperäinen rakentamisvuosi?
Jos ette muista tarkkaa vuosilukua, arviokin riittää.

v. __________

4.

Millaisessa kunnossa asuinrakennuksenne on mielestänne tällä hetkellä?
Vastatkaa koko rakennusta koskien, esim. asuinkerrostalossa asuvat koko asuinkerrostaloa koskien.

5.

erittäin huono ......................

1

huono ..................................

2

tyydyttävä ............................

3

hyvä.....................................

4

erittäin hyvä .........................

5

en osaa sanoa .....................

6

Erittäin huono = Korjaustoimenpiteet olisi jo pitänyt tehdä. Korjaustyön
viivästyminen on saattanut lisätä tulevia korjauskustannuksia.
Huono = Käytön jäljet ja vanheneminen ovat huomiota herättäviä.
Äkillisen korjaustarpeen riski on huomattava.
Tyydyttävä = Käytön jälkiä ja vanhenemista on selvästi havaittavissa.
Pintakorjaukset tms. ovat ajankohtaisia. Äkillistä korjaustarvetta ei ole.
Hyvä = Käytön jälkiä ja vanhenemista on vähän havaittavissa, mutta
mitään äkillistä korjaustarvetta ei ole.
Erittäin hyvä = Uusi tai uuden veroinen.

Mikä on asuntonne asuinpinta-ala yhteensä?
Asuinpinta-ala = asunnon ulkoseinien sisäpuolelle jäävä asuinkelpoinen tila, mukaan lukien lämmitettävät aputilat, kuten
sauna, vaatehuone tai kodinhoitohuone. Mukaan ei lasketa kylmätiloja, kuten autotalli, kellari, ullakko tai parveke.

__________ m²

6.

Millaisessa kunnossa asuntonne eri tilat ovat mielestänne tällä hetkellä?
Ympyröikää jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Mikäli jokin kohdista ei koske asuntoanne,
merkitkää vaihtoehto 7 (esim. asunnossa ei ole saunaa).
erittäin huono tyydyttävä hyvä
huono

a)

erittäin en osaa
hyvä sanoa

kysymys ei
koske
asuntoani

WC, kylpyhuone, kodinhoitohuone .......... ..

1

2

3

4

5

6

7

b) sauna ............................................................... ..

1

2

3

4

5

6

7

c)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

keittiö ............................................................
d) asuintilat (olo- ja makuuhuoneet, työ- ja takkahuoneet, vaatehuone, eteiset yms.) ....................

3

Asunnon märkätilojen kunnostus, korjaus, uusiminen
7a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuntonne WC-/kylpyhuoneeseen/
kodinhoitohuoneeseen vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei WC-/kylpyhuoneen tai kodinhoitohuoneen korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä .. 1
vähäisiä töitä, esim. WC-pöntön, hanojen, altaan tai kaapin uusiminen tai lattia-,
seinä- tai kattopintojen paikkamaalaus ....................................................................
laajempia töitä, jossa pääosa kalusteista ja lattia-, seinä- ja kattopinnoista uusitaan
mutta vesieristystä ei uusita ......................................................................................
perusteellinen remontti esim. putkiremontin yhteydessä tai siten, että kaikki pinnat
ja kalusteet uusitaan, tehdään vesieristys ja mahdollisesti lisätään lattialämmitys ...
WC-/kylpyhuoneen tai kodinhoitohuoneen rakentaminen tai laajentaminen muussa
käytössä olleeseen tilaan ..........................................................................................

Siirtykää kysymykseen 7c

2
3
4
5

7b. Arvioikaa asuntonne WC-/kylpyhuoneeseen/kodinhoitohuoneeseen vuoden 2015 aikana
tehtyjen töiden aiheuttamat kustannukset?
- Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia älkääkä
lisätkö oman tai talkootyön hintaa.
- Mukaan ei myöskään lasketa taloyhtiölle maksettuja vastikkeita tai muita taloyhtiön vastuulla olevia ja taloyhtiön
kautta maksettavia kustannuksia (esim. putkiremontti).

yhteensä __________ euroa
7c. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuntonne saunaan vuoden 2015
aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

asunnossa ei ole saunaa ................................................................................... 1

Siirtykää kysymykseen 8a

ei saunan korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä.................................................. 2

Siirtykää kysymykseen 8a

vähäisiä töitä, esim. lauteiden tai kiukaan uusiminen tai lattia-, seinä- tai
kattopintojen paikallinen kunnostus ................................................................... 3
laajempia töitä, esim. lauteiden, paneloinnin ja höyrynsulun uusiminen. ........... 4
perusteellinen remontti, jossa lauteiden, paneloinnin ja höyrynsulun lisäksi
uusitaan lattian vesieristeet ja laatoitus .............................................................. 5
saunan rakentaminen tai laajentaminen muussa käytössä olleeseen tilaan ...... 6

7d. Arvioikaa asuntonne saunaan vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden aiheuttamat kustannukset?
- Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia älkääkä
lisätkö oman tai talkootyön hintaa.
- Mukaan ei myöskään lasketa taloyhtiölle maksettuja vastikkeita tai muita taloyhtiön vastuulla olevia ja taloyhtiön
kautta maksettavia kustannuksia (esim. putkiremontti).

yhteensä __________ euroa

4

Asunnon keittiön kunnostus, korjaus, uusiminen
8a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuntonne keittiöön vuoden 2015
aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei keittiön korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä .................................................. 1

Siirtykää kysymykseen 9a

vähäisiä töitä, esim. silikonisaumojen uusiminen, vuotovesikaukaloiden
asennus, hanan vaihto, kaapinovien vaihto/maalaus, seinä- tai kattopintojen
maalaus, yksittäisen keittiökoneen vaihtaminen ................................................ 2
laajempia töitä, esim. useamman keittiökoneen vaihtaminen, lattia-, seinä- ja
kattopintojen uusiminen osittain tai kokonaan .................................................... 3
perusteellinen remontti, jossa keittiökoneet ja -kalusteet sekä lattia-, seinä- ja
kattopinnat uusitaan pääosin kokonaan ............................................................. 4
keittiön rakentaminen tai laajentaminen muussa käytössä olleeseen tilaan ..... 5

8b. Arvioikaa asuntonne keittiöön vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden aiheuttamat kustannukset?
- Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia älkääkä
lisätkö oman tai talkootyön hintaa.
- Mukaan ei myöskään lasketa taloyhtiölle maksettuja vastikkeita tai muita taloyhtiön vastuulla olevia ja taloyhtiön
kautta maksettavia kustannuksia (esim. putkiremontti).

yhteensä __________ euroa

Asunnon asuintilojen kunnostus, korjaus, uusiminen
9a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuntonne asuintiloihin (olo- ja
makuuhuoneet, työ- ja takkahuoneet, vaatehuone, eteiset yms.) vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei asuintilojen korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä .......................................... 1

Siirtykää kysymykseen 10

vähäisiä töitä, esim. pistorasioiden tai verhotankojen vaihto tai seinien, katon
tai sisäovien paikallinen maalaus ...................................................................... 2
laajempia töitä, jossa osassa asuntoa lattia-, seinä- tai kattopinnat tai kiinteät
kalusteet (komerot, portaat, takka, uunit) uusitaan ........................................... 3
perusteellinen remontti, jossa koko asunnon lattia-, seinä- ja kattopinnat tai
kiinteät kalusteet uusitaan ................................................................................. 4
uusien asuintilojen rakentaminen tai laajentaminen muussa käytössä
olleeseen tilaan ................................................................................................. 5

9b. Arvioikaa asuntonne asuintiloihin vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden aiheuttamat kustannukset?
- Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia älkääkä
lisätkö oman tai talkootyön hintaa.
- Mukaan ei myöskään lasketa taloyhtiölle maksettuja vastikkeita tai muita taloyhtiön vastuulla olevia ja taloyhtiön
kautta maksettavia kustannuksia.

yhteensä __________ euroa
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Asunnon lämmitys ja jäähdytys
10. Millä asuntonne pääasiassa lämmitetään?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

sähköllä ................................................

1

maakaasulla…………………………….…..… 6

kaukolämmöllä .....................................

2

turpeella………………………………….……. 7

öljyllä ....................................................

3

hiilellä (tai koksilla tai antrasiitilla)…….…….. 8

puulla....................................................

4

jollain muulla…………………………….…….

maalämmöllä ........................................

5

9

Mikä muu? _________________________________

11. Mikä on asuntonne päälämmitysjärjestelmä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

suora sähkölämmitys pattereilla .................................

1

vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys ......................

2

ei- vesikiertoinen lattia- tai kattolämmitys ...................

3

massavaraaja (esim. sähkövastukset kakluunissa)....

4

ilmakiertoinen lämmitys ..............................................

5

uuni, kamiina, varaava takka tai muu tulisija ..............

6

12. Mitä seuraavista on asunnossanne?
Voitte ympyröidä tarvittaessa useamman vaihtoehdon.

ilmalämpöpumppu ................................

1

sähköpatterit…………………………………..

8

ilma-vesilämpöpumppu ........................

2

lattialämmitys………………………………….

9

poistoilmalämpöpumppu ......................

3

kattolämmitys………………………………….

10

muu lämmön talteenotto poistoilmasta .

4

sähkön tuotantoa aurinkopaneeleilla……….

11

öljykamiina ...........................................

5

lämmön tuotantoa aurinkopaneeleilla………

12

varaava takka, varaava uuni tms. .........

6

sähkön tuotantoa tuulivoimalla……………...

13

maalämpö. ...........................................

7

Vastatkaa kysymykseen 13, mikäli teillä on asunnossanne ilmalämpöpumppu (jos ei, jättäkää 13a-b tyhjäksi).
13a. Montako ilmalämpöpumppua asunnossanne on? ______ kappaletta
13b. Käytetäänkö ilmalämpöpumppua jäähdytykseen?
kyllä .........................

1

ei..............................

2

14. Onko asunnossanne jokin muu viilennysjärjestelmä (maaviileä tms.)?
kyllä .........................

1

ei..............................

2

Mikä muu? ___________________________________________________

Muut kuin omakoti- tai paritalossa asuvat siirtyvät kysymykseen 27 sivulle 12.
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Seuraavaksi kysymyksiä omakoti- ja paritaloa koskien.
Muut kuin omakoti- tai paritalossa asuvat siirtyvät kysymykseen 27 sivulle 12.

Asuinrakennuksen perustusten ja runkorakenteiden kunnostus, korjaus, uusiminen
15a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne perustuksiin
ja runkorakenteisiin vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei perustusten tai runkorakenteiden korjaus-, kunnostus- tai
uusimistöitä ....................................................................................... 1

Siirtykää kysymykseen 16a

vähäisiä töitä, esim. muutostyöt putkitöiden vuoksi........................... 2
laajempia töitä, esim. paikallisen kosteusvaurion vuoksi,
perustusten vesi- tai lämmöneristyksen uusiminen ........................... 3
perusteellisia töitä, esim. laajennuksen, käyttötarkoituksen
muutoksen tai laajan kosteusvaurion vuoksi ..................................... 4

15b. Arvioikaa asuinrakennuksenne perustuksiin ja runkorakenteisiin vuoden 2015 aikana tehtyjen
töiden aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

Asuinrakennuksen julkisivun kunnostus, korjaus, uusiminen
16a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne julkisivuun
vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ikkunat ja ulko-ovet eivät kuulu tähän. Ne kysytään myöhemmin erikseen.
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei julkisivun korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä .............................. 1

Siirtykää kysymykseen 17a

vähäisiä töitä, esim. ulkoseinäpintojen, parvekkeen, terassin tai
ulkoportaiden paikallinen rappaus tai maalaus ................................. 2
laajempia töitä, esim. koko julkisivun rappaus tai maalaus tai
seinien, parvekkeen, terassin tai ulkoportaiden korjaaminen ............ 3
perusteellinen remontti, esim. seinien, parvekkeen, terassin tai
ulkoportaiden uusiminen kokonaan, tehdään mahdollisesti
lisälämmöneristys.............................................................................. 4
julkisivun uusiminen kokonaan lukuun ottamatta kantavaa
rakennetta ......................................................................................... 5

16b. Arvioikaa asuinrakennuksenne julkisivuun vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden aiheuttamat
kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

7

Asuinrakennuksen vesikaton ja yläpohjan kunnostus, korjaus, uusiminen
17a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne vesikattoon ja
yläpohjaan vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei vesikaton tai yläpohjan korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä ...................
vähäisiä töitä, kuten katon paikkaus, paikkamaalaus, rännien vaihto tai
vähäiset katteen (pelti, huopa, tiilet) korjaustyöt ..........................................
laajempia töitä, kuten uuden katteen (pelti, huopa, tiilet) asennus ja
mahdollinen lisälämmöneristys säilyttäen vanhan katon alusrakenteet ......
perusteellinen remontti, jossa uusitaan katteen (pelti, huopa, tiilet) lisäksi
muut yläpohjan rakenteet ja lämmöneristys .................................................

1

Siirtykää kysymykseen 18a

2
3
4

17b. Arvioikaa asuinrakennuksenne vesikattoon ja yläpohjaan vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden
aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

Asuinrakennuksen ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus, korjaus, uusiminen
18a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne ikkunoihin ja
ulko-oviin vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei ikkunoiden tai ulko-ovien korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä ................

1

vähäisiä töitä, kuten ikkunoiden tai ulko-ovien tiivistäminen, helojen
uusiminen tai ikkunoiden/ovien paikkamaalaus ..........................................

2

laajempia töitä, kuten ikkunoiden tai ulko-ovien kunnostus paikkaamalla,
hiomalla ja uudelleen maalaamalla tai yksittäisen ikkunan/oven
vaihtaminen uuteen ......................................................................................

3

kaikkien ikkunoiden tai ulko-ovien vaihtaminen uusiin .................................

4

Siirtykää kysymykseen 19a

18b. Arvioikaa asuinrakennuksenne ikkunoihin ja ulko-oviin vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden
aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

8

Asuinrakennuksen muiden tilojen (ei asuintilojen) kunnostus, korjaus, uusiminen
19a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne muihin
tiloihin (kellari, ullakko, tekninen tila, sisävarasto tms.) vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei muiden tilojen korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä .................................
vähäisiä töitä, esim. lattiaan, seiniin tai kattoon tehtyjä pintakorjauksia tai
kalusteiden uusimista ...................................................................................
laajempia töitä, esim. pintakorjausten lisäksi tehdään lisälämmöneristystä
tai korjataan paikallinen kosteusvaurio.........................................................
perusteellinen remontti, jossa kellari, ullakko, sisävarasto, tekninen- tai
muu tila uusitaan kokonaan tai tilan käyttötarkoitus muutetaan ...................

1

Siirtykää kysymykseen 20a

2
3
4

19b. Arvioikaa asuinrakennuksenne muihin tiloihin vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden aiheuttamat
kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

Asuinrakennuksen käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmän kunnostus, korjaus, uusiminen
20a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne käyttövesi- ja
viemäröintijärjestelmään vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Sadevesiviemärit ja salaojat eivät kuulu tähän. Ne kysytään myöhemmin piha-alueeseen kuuluvana.
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei käyttövesi- tai viemäröintijärjestelmän korjaus-, kunnostus- tai
uusimistöitä ..................................................................................................

1

vähäisiä töitä, esim. venttiilien, sulkujen tms. osien tai laitteiden
uusiminen, vuotojen paikallinen korjaaminen ...............................................

2

laajempia töitä, esim. käyttövesiputkien uusiminen, viemäriputkien
uusiminen tai sisäpuolinen korjaus (pinnoitus, sukitus, sujutus) ..................

3

käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmän uusiminen kokonaan .........................

4

Siirtykää kysymykseen 21a

20b. Arvioikaa asuinrakennuksenne käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmään vuoden 2015 aikana
tehtyjen töiden aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa poislukien kysymyksissä 7 (märkätilat) ja 8 (keittiö) ilmoitetut eurot

9

Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän kunnostus, korjaus, uusiminen
21a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne lämmitysjärjestelmään vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei lämmitysjärjestelmän korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä ......................
vähäisiä töitä, esim. termostaattien, venttiilien ja lämpöpattereiden huolto
ja säätäminen, viallisten termostaattien tai venttiilien vaihtaminen uusiin ....
laajempia töitä, esim. lämpöpatterien vaihtaminen tai lämmitysjärjestelmän
täydentäminen esim. ilmalämpöpumpulla ....................................................
lämmitysjärjestelmän (putket, lämpökeskus) osittainen uusiminen samalla
järjestelmällä ................................................................................................
lämmitysjärjestelmän uusiminen kokonaan samalla järjestelmällä tai
pääasiallisen lämmitysjärjestelmän vaihtaminen toiseen, esim.
maalämpöön ................................................................................................

1

Siirtykää kysymykseen 22a

2
3
4

5

21b. Arvioikaa asuinrakennuksenne lämmitysjärjestelmään vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden
aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

Asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus, korjaus, uusiminen
22a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne ilmanvaihtojärjestelmään vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei ilmanvaihtojärjestelmän korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä ..................

1

vähäisiä töitä, kuten ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja kunnossapito, esim.
ilmanvaihtoventtiilien tai -kanavien puhdistus tai desinfiointi, ilmamäärien
mittaus, suodattimien tai venttiilien vaihto ....................................................

2

laajempia töitä, esim. koneellisen poistoilmanvaihdon (ei koneellista
tuloilmaa) rakentaminen tai uusiminen, ilmanvaihtokanavien tai -koneen
vaihtaminen uuteen ......................................................................................
perusteellinen remontti, jossa rakennetaan tai uusitaan sekä koneellinen
tulo- että poistoilmanvaihto ..........................................................................

Siirtykää kysymykseen 23a

3
4

22b. Arvioikaa asuinrakennuksenne ilmanvaihtojärjestelmään vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden
aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

10

Asuinrakennuksen sähkö- ja teleteknisen järjestelmän kunnostus, korjaus, uusiminen
23a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten asuinrakennuksenne sähkö- ja
teletekniseen järjestelmään vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei sähkö-/teleteknisen järjestelmän korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä .......
vähäisiä töitä, esim. valokatkaisijoiden, valaisimien, pistorasioiden tai
antennin uusiminen tai lisääminen ..................................................................
laajempia töitä, esim. sähkökeskuksen uusiminen ja johtojen tai kaapelien
paikallinen uusiminen ......................................................................................
perusteellinen remontti, jossa uusitaan mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit ja
-johdot sekä sähkökeskus ja asennetaan järjestelmän ohjauslaitteet .............

1

Siirtykää kysymykseen 24a

2
3
4

23b. Arvioikaa asuinrakennuksenne sähkö- ja teletekniseen järjestelmään vuoden 2015 aikana tehtyjen
töiden aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

Piharakennusten ja -rakennelmien kunnostus, korjaus, uusiminen
24a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten piharakennuksiin ja -rakennelmiin
vuoden 2015 aikana tehtyjä töitä?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

ei piharakennusten tai -rakennelmien korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä ...

1

vähäisiä töitä, esim. aidan tai piharakennuksen (esim. autotalli, vaja, sauna)
paikallinen korjaus tai maalaus .......................................................................

2

laajempia töitä, esim. piharakennuksen katon tai seinien uusiminen ..............

3

perusteellinen remontti, jossa piharakennus remontoidaan lähes uuden
veroiseksi ........................................................................................................

4

Siirtykää kysymykseen 25a

24b. Arvioikaa piharakennuksiin ja -rakennelmiin vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden aiheuttamat
kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

Piha-alueen kunnostus, korjaus, uusiminen
25a. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten piha-alueeseen vuoden 2015
aikana tehtyjä töitä? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
ei piha-alueen korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä........................................
vähäisiä töitä, esim. uuden nurmikon laitto tai istutusten, pihakivien,
laattojen tai asfaltin paikallinen uusiminen ......................................................
laajempia töitä, jossa pihan pintarakenteet (pihakivet, laatoitus, asfaltointi,
istutukset) tai pihan kallistukset uusitaan pääasiassa kokonaan ....................
perusteellinen piharemontti, jossa pintarakenteiden lisäksi uusitaan sadevesiviemärit ja salaojaputket tai toteutetaan erillinen pihasuunnitelma ...........

11

1
2
3
4

Siirtykää kysymykseen 26a

25b. Arvioikaa piha-alueeseen vuoden 2015 aikana tehtyjen töiden aiheuttamat kustannukset?
Antakaa kustannukset bruttona: älkää vähentäkö esim. kotitalousvähennystä tai vakuutuskorvauksia
älkääkä lisätkö oman tai talkootyön hintaa.

__________ euroa

Muut kustannukset
26a. Onko vielä joitakin muita vuoden 2015 kunnostus-, korjaus- tai uusimiskustannuksia, mitä ette ole
ilmoittaneet tähän mennessä? Mikäli ei muita kustannuksia, jättäkää kysymykset 26a-b tyhjäksi.
__________ euroa
26b. Mitä muuta korjasitte? ________________________________________________________________

Kunnostuksen, korjauksen, uusimisen syyt
27. Minkä takia asuntoanne on remontoitu vuoden 2015 aikana?
Ympyröikää kaikki asiaan kuuluvat syyt.

ei mitään korjaus-, kunnostus- tai uusimistöitä ..................................

1

Suunnitelmalliset syyt
normaali vanheneminen tai kuluminen ..............................................
vakavamman vaurion ennaltaehkäisy ...............................................
esteettömän toiminnallisuuden parantaminen ...................................
laatu- tai varustustason parantaminen ..............................................
käyttötarkoitus- tai toiminnallisuusmuutos .........................................
esteettiset syyt...................................................................................

Voitte lopettaa tähän.
Paljon kiitoksia!

2
3
4
5
6
7

Äkilliset ja odottamattomat tapahtumat
putkirikko, rankkasade, tulva tms. .....................................................
ajan mittaan syntynyt home- tai kosteusvaurio..................................
Ilkivalta ..............................................................................................
muu vaurio tai vahinko ......................................................................
Muut syyt

8
9
10
11

sisäilman huono laatu........................................................................
rakennus- tai suunnitteluvirheet ........................................................
huolto- ja käyttövirheet …………………………………………………..
energiatehokkuuden parantaminen, energian tai veden säästö. .......
rakennuksen laajentamisen seurauksena syntyvät muutostarpeet. ..
joku muu syy .....................................................................................

12
13
14
15
16
17

Mikä muu syy? _________________________________________________________________

Työn osuus korjauksista
28. Paljonko on arvionne mukaan työn osuus vuonna 2015 tehtyjen korjausten kustannuksista?
Esimerkki: kaikki korjaukset maksoivat yhteensä 3000 euroa, josta materiaalit olivat 1000 euroa ja työ 2000 euroa.
Näin ollen vastaus on 2000 euroa. Mukaan ei lasketa omaa tai talkootyötä.

__________ euroa
29. Kuinka monta työpäivää teitte omana tai talkootyönä asuntonne remonteissa vuonna 2015?
a) __________ itse tehdyt työpäivät (työpäivä ~ 8 tuntia)
b) __________ talkootyönä tehdyt työpäivät (työpäivä ~ 8 tuntia, kaikki talkootyöntekijät yhteensä)
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