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Yhteystiedot:
Osoite:________________________________ Nimi:____________________________
1.0 Putkisaneerauksen yhteydessä voivat osakkaat omalla kustannuksellaan tilata
tila- ja kaluste- sekä varustemuutoksia omiin märkätiloihinsa.
1.1 Oletteko halukas laajentamaan kylpyhuonettanne putkisaneerauksen yhteydessä?

□ KYLLÄ

□ EI

1.2 Putkisaneerauksen yhteydessä kiinteät ammeet poistetaan. Oletteko halukas
hankkimaan ammeen kylpyhuoneeseenne?

□ KYLLÄ

□ EI

1.3 Kylpyhuoneiden perusvalaistuksen lisäksi tai korvaavana valaistuksena on
mahdollisuus tilata led- tai halogeenivalaistus. Oletteko kiinnostunut oheisista
valaistusmuutoksista?

□ KYLLÄ

□ EI

2.0 Suunnittelun aikana määritellään kaikkiin märkätiloihin ns. peruskalustus ja –
varustus.
2.1 Pidättekö tarpeellisena, että kylpyhuoneeseen järjestetään mahdollisuus pyykinpesukonetta varten?

□ KYLLÄ

□ EI

2.2 Mikäli vastasitte kyllä, pidättekö tarpeellisena, että pyykinpesukoneen päälle on
mahdollista asentaa pyykinkuivaaja (= ns. pesutorni)?

□ KYLLÄ

□ EI

2.3 Pidättekö tarpeellisena, että kylpyhuoneessanne olisi lattialämmitys?

□ KYLLÄ

□ EI

2.4 Kumpi vaihtoehto oheisista suunnitteluratkaisuista olisi Teille mieluisampi?

□ Valaisinpeilikaappi
□ Puupaneelikatto
□ Suihkukaappi
□ Suomalaiset kph-kalusteet

□ Tasopeli hyllyllä ja erillisellä valaisimella
□ Maalattu levykatto
□ Suihkuseinä verhotangolla
□ Ulkomaiset kph-kalusteet
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3.0 Putkisaneerauksen yhteydessä on mahdollisuus parantaa kylpyhuone- ja
wc-tilan esteettömyyttä.
3.1 Onko Teillä tarvetta tai kiinnostusta seuraavien apuvälineiden hankintaan?


tukikahvat seinään / lattiaan



madallettu kynnys



korotettu wc-istuin



levennetty wc:n ovi



korkeussäädettävä lavuaari

□ KYLLÄ
□ KYLLÄ
□ KYLLÄ
□ KYLLÄ
□ KYLLÄ

□ EI
□ EI
□ EI
□ EI
□ EI

4.0 Putkisaneerauksen yhteydessä on mahdollisuus parantaa yleisten tilojen
tarjontaa ja varustetasoa.
4.1 Pidättekö tarpeellisena, että taloyhtiössänne on osakkaiden käytössä:


pyykinpesutila



pyykinkuivaustila



saunaosasto



kylmäsäilytystila



kokoontumistila

□ KYLLÄ
□ KYLLÄ
□ KYLLÄ
□ KYLLÄ
□ KYLLÄ

□ EI
□ EI
□ EI
□ EI
□ EI

4.2 Oletteko valmis maksamaan kuukausivuokraa ( esim. 10-20 €/kuukausi )
kylmäsäilytystilan käytöstä?

□ KYLLÄ

□ EI

4.3 Pidättekö tarpeellisena, että putkisaneerauksen yhteydessä parannetaan
porrashuoneiden viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta?

□ KYLLÄ

□ EI
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5.0 Huoneistoissa on tehty ja halutaan tehdä korjauksia/muutoksia, jotka liittyvät
välillisesti putkisaneeraukseen.
5.1 Onko kylpyhuoneessanne suoritettu muutoksia tai korjauksia 2000-luvulla?

□ KYLLÄ

□ EI

5.2 Mikäli vastasitte kyllä, mitä muutoksia tai korjauksia on tehty?

□
□
□



kylpyhuonetta on laajennettu



kylpyhuone on vesieristetty ja laatoitettu



kylpyhuoneen kalusteita on vaihdettu



Muuta: ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5.3 Olisitteko halukas uusimaan keittiökalusteet putkisaneerauksen yhteydessä?

□ KYLLÄ
KIITOS VASTAUKSISTANNE !

□ EI

