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M Ä R K Ä T I L A T A R K A S T U K S E T 

ASUKASKYSELY 
 

Asukaskyselyllä selvitetään kohteen märkätiloissa tehtyjä kunnostustöitä, korjauksia, havaittuja 
epäkohtia / puutteita, asukkaiden tekemiä havaintoja ja tietoja teknisistä järjestelmistä.  

Asukkaiden palaute / havainnot ovat tärkeitä, koska monet seikat tulevat esille vasta tiettyjen ul-
koisten olosuhteiden vallitessa ja ilmenevät siten ainoastaan pidemmän aikavälin seurannassa. 

Asukaskysely käydään tarkastuksen alussa lävitse tarkastajan kanssa. Tällöin voidaan käydä 
lävitse, epäselviksi jääneet kohdat. Asukaskysely liitetään märkätilatarkastusraporttiin.  
 

KOHDE 

Kohteen osoite:  

Postinumero:  Toimipaikka:  

Rakennustyyppi Käyttötarkoitus Ilmanvaihto 

☐ Omakotitalo 

☐ Paritalo 
☐ Loma-asunto 
☐ Rivitalo 
☐ _____________________ 

☐ Asuinrakennus 

☐ Vapaa-ajan rakennus 

☐ Liikehuoneisto 

☐ Teollisuus 

☐ __________________ 

☐ Painovoimainen 

☐ Koneellinen poisto 

☐ Koneellinen tulo 

☐ Koneellinen tulo / poisto 

☐ Lämmöntalteenotto 

Rakennusvuosi:  Pinta-ala (m2):  

ASUKASKYSELYN VASTAAJA 

Nimi:  

Osoite:  

Puhelinnumero:  

Sähköpostiosoite:  

Vastaaja on ☐ kohteen omistaja ☐ kohteen asukas ☐ omistajan edustaja ☐ kiinteistönvälittäjä 
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1 MÄRKÄTILAT 

(pesuhuone, sauna, keittiö, kodinhoitohuone, erilliset kylpyhuoneet ja wc:t ym.) 

1.1 KORJAUKSET 

Koska pesuhuonetta on käytetty viimeksi ennen tarkastusta: __________________________ 

Märkätilat, suoritetut korjaukset ja toteutusvuosi 

Pesuhuoneen pinnat: ☐ alkuperäiset Saneerattu: ___________________ 

Saunan pinnat: ☐ alkuperäiset Saneerattu: ___________________ 

Pesuhuoneen vedeneritys: ☐ ei tietoa / ☐ on tehty Tekijä: _______________________ 
 

Suunnitellut korjaukset 
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1.2 HAVAINNOT 

Onko märkätiloissa havaittu mitään seuraavista asioista. Mikäli kyllä, niin missä? 

Kyllä Ei Havaittu asia Missä 

☐ ☐ Ummehtunutta / poikkeavaa hajua

☐ ☐ Näkyvää hometta

☐ ☐ Kosteita / tummuneita kohtia

☐ ☐ Hilseilyä rakenteissa

☐ ☐ Vuotovaurioita

☐ ☐ Kylmiä kohtia rakenteissa

☐ ☐ Vaurioita vesikalusteissa

☐ ☐ Tukkeutumaa viemäreissä

☐ ☐ Puutteita ilmanvaihdossa

☐ ☐ Muurahaisia, sokeritoukkia, hiiriä ym.

☐ ☐ Muut havainnot / puutteet, mitä:

_______________________________

_______________________________

Lisätietoja 
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2 KOHTEEN MÄRKÄTILOISSA AIEMMIN TEHDYT TUTKIMUKSET 

Tarkastus Suoritusajankohta Lisätietoja 

   

   

   

   

   

3 SUOSTUMUKSET 

Kyllä Ei Porareikien paikat tarkastetaan tapauskohtaisesti. 

☐ ☐ Annatteko tarvittaessa porata Ø 6/16 mm reiän rakenteisiin? 

 

ALLEKIRJOITUS 

 

_________________________________ 
Vastaajan allekirjoitus 

 

_________________________________ 
Päivämäärä 
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