
Ilmoitus huoneiston kunnossapito- tai muutostyöstä 
 

TALOYHTIÖN JA OSAKKAAN YHTEYSTIEDOT  

Asunto-osakeyhtiön nimi 

 
Remontoitavan huoneiston numero  Remontin alkamis- ja päättymispäivä 

Osakkaan nimi  

 
Osakkaan osoite  
 

Sähköposti 

 
Puhelinnumero 
 

SELVITYS HUONEISTOSSA SUORITETTAVASTA REMONTISTA (liitä mukaan tarpeelliset työselitykset, piirustukset tai materiaalitiedot) 

 Keittiöremontti  Kylpyhuoneremontti  Lattiaremontti   Muu muutos-/kunnostustyö 
 

RAKENNUSTEKNISET TYÖT 

Urakoitsijan yhteystiedot 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus 

 

Työn suorittaja 

 

Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus tai sertifikaatti 

Työn suunnittelija 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus tai sertifikaatti 

Selvitys tehtävästä työstä 

 
 
 
 

LVI-TYÖT 

Urakoitsijan yhteystiedot 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus 

 

Työn suorittaja 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus tai sertifikaatti 

Työn suunnittelija 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus tai sertifikaatti 

Selvitys tehtävästä työstä 

 
 
 
 

SÄHKÖTYÖT 

Urakoitsijan yhteystiedot 

 

Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus 
 

Työn suorittaja 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus tai sertifikaatti 

Työn suunnittelija 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus tai sertifikaatti 

Selvitys tehtävästä työstä 

 

 
 
 

HAITTA-AINEKARTOITUS (Asbesti) 

Haitta-aine tutkimuksen suorittaja 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus 

 

 

ASBESTINPURKUTYÖT 

Urakoitsijan yhteystiedot 

 

Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus 
 

Työn suorittaja 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus tai sertifikaatti 

Selvitys tehtävästä työstä 

 

 
 
 



TÖIDEN VALVONTA  

Vastaava työnjohtaja/valvoja 

 
Sähköposti Puhelinnumero Y-tunnus 

 

 

VIRANOMAISLUPA-ASIAT 

Rakentamis- tai toimenpidelupa 
 
 

Lupa vaaditaan 
 

 kyllä  ei 
 

Luvan hakee 
 

 osakas valtakirjalla 
 

 
 

  yhtiö 
 

 
TALOYHTIÖN PÄÄTÖS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSILMOITUKSEEN   (taloyhtiön edustaja täyttää) 

 
Ilmoitus vastaanotettu päiväys    

 
      Pyydetyt lisäselvitykset vastaanotettu pvm    

 

 
Taloyhtiö asettaa ehtoja työlle  Ei  Kyllä, mitä: 
 

 
 

 
 

 
Muutosilmoitus on hyväksytty  Kyllä  Ei, perustelut 
 

 
 

 
 

 
Käyttääkö yhtiö oikeutta valvoa työtä  Ei  Kyllä  Rakenteelliset työt  Vesieristys  Muu, mikä 

 

 
 
 

Taloyhtiön edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys       Päiväys 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Taloyhtiön hallituksen kommentit: 

 Huoneistossa tehtävät remontit on suoritettava Asunto-osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.  

 Työstä aiheutuvat meluhaitat (poraaminen, hakkaaminen jne.) on ajoitettava arkisin klo 8 - 19 ja lauantaisin klo 9 - 18.  

 Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä häiritsevää melua aiheuttavaa työtä ei saa tehdä lainkaan. 
 
Remontin yhteydessä hissi ja porrasaulat on suojattava, jotta yhtiölle ei aiheudu vahinkoa. Työalueen ulkopuolelle leviävä pöly ja lika 
tulee poistaa viivytyksettä. Kiinteistön ulkopuoliset alueet on pidettävä puhtaina päivittäisellä siivouksella. Rakennusjätteitä ei saa 
jättää yleisiin tiloihin, piha-alueelle eikä taloyhtiön jäteastioihin. Perimme kulut vahingon aiheuttajalta. 
 
Tavaroiden purku- tai lastaustyön jälkeen auto on siirrettävä välittömästi paikoitusalueelle. Pelastustiet on pidettävä vapaina. 
 

 Tulosta kunnostustyösi liitteeksi Perkkaan Huolto Oy:n kotisivulta yleiset ehdot koskien huoneistojen korjaushankkeita: 
”Muutostyöohjeet huoneistoissa suoritettavia korjaus- ja muutostöitä varten”. (www.perkkaanhuolto.fi) 

 
Taloyhtiö varaa mahdollisuuden työvaiheiden tarkastuttamiseen tai katselmukseen osallistumiseen. Työn teettäjän/tekijän vastuuta 
taloyhtiön suorittama tarkastus ei vähennä tai poista. Valvonnan kustannukset kuuluvat osakkaalle. 
 

 HUOM!  Kotitalousvähennyksen saamiseksi yksityisen teettämä yritys on oltava verottajan hyväksymä. Osakkaan vastuulla on 

tarkistaa remontoivan yrityksen tiedot Verohallinnon sivulta: ytj – tietopalvelu. 

 
Työvaiheiden 
katselmukset, 
päiväys ja 
katselmuksen 
suorittaja 
 
 

Katselmuksen nimi, pvm ja kuittaus Katselmuksen nimi, pvm ja kuittaus Katselmuksen nimi, pvm ja kuittaus 

 
Työ valmis 
 
 

Kuittaus Päiväys 
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