
MUUTOSTYÖILMOITUS 

Taloyhtiön nimi 

Muutostyön kohde (osoite, huoneiston numero) 

Osakkaan nimi 

Osakkaan osoite 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Mikäli muutostyöhön vaaditaan rakennusvalvonnan lupa, vastaa osakas luvan hakemiseen liittyvistä kustannuksista. 

Muutostyötä ei saa aloittaa, ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt muutostyöilmoituksen 

Tarkka selvitys tehtävistä töistä annetaan liitteenä olevalla korjaustyöselostuksella 

RAKENNUSTEKNISET TYÖT 
Työn suorittaja y-tunnus 

Vastaava työnjohtaja 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

LVI-TYÖT 
Työn suorittaja y-tunnus 

Vastaava työnjohtaja 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

SÄHKÖTYÖT 
Työn suorittaja y-tunnus 

Vastaava työnjohtaja 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

johannes
Konekirjoitusteksti



MUUTOSTYÖILMOITUS 

SUUNNITTELU 
Yritys y-tunnus 

Mahdollisten muiden suunnittelijoiden tiedot ilmoitetaan liitetiedoissa 

Pääsuunnittelija 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Arvioitu aloitus pvm Arvioitu lopetus pvm 

Liitteet 
  � muut liitteet: 

   ________________________________________ 

 ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 Korjaustyöselostus (pakollinen)     
 
 urakkasopimus
 piirustukset

 rakenneselvitykset

 materiaaliluettelo

 LVI-kalusteiden tyyppihyväksyntätodistukset 

 tilaajanvastuudokumentit

Lisätietoja 

� Takaan annetut tiedot oikeiksi ja sitoudun korvaamaan taloyhtiölle muutostyöstä ja sen valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset
kustannukset 

� Olen lukenut Aavatalon muutostyöohjeet osakkaille ja sitoudun noudattamaan niitä.
(Ohjeita osakkaan muutostöiden toteuttamiseen - saatavilla www.aavatalo.fi/osakkaan-muutostyot ) 

Paikka ja pvm Osakkaan allekirjoitus ja nimen selvennys 

TALOYHTIÖ TÄYTTÄÄ 
Muutostyö on hyväksytty esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. 

Lisätiedot ja mahdolliset ehdot muutoksen toteuttamiselle 

�Muutostyön ehdot erillisessä liitteessä  � Ei muita ehtoja kuin alla mainitut

Valvonta 

�Ei valvontaa  � Aloituskatselmus  � Purkukatselmus � LVI-asennustarkastus � Vesieristystarkastus (1-2kpl)  � Loppukatselmus

Osakas toimittaa: � Sähköasennusten tarkastuspöytäkirja � Valokuvia

Taloyhtiön edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

Helsingissä  ____.____20____ 

http://www.aavatalo.fi/osakkaan-muutostyot

	Taloyhtiön nimi: 
	Muutostyön kohde osoite huoneiston numero: 
	Osakkaan nimi: 
	Osakkaan osoite: 
	Puhelinnumero: 
	Pääsuunnittelija: 
	Arvioitu aloitus pvm: 
	Arvioitu lopetus pvm: 
	muut liitteet 1: 
	muut liitteet 2: 
	muut liitteet 3: 
	muut liitteet 4: 
	Osakkaan allekirjoitus ja nimen selvennys: 
	Paikka ja pvm (osakas): 
	Lisätiedot ja mahdolliset ehdot muutoksen toteuttamiselle: 
	Taloyhtiön edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys: 
	Lisätietoja (osakas): 
	Sähköpostiosoite_PS: 
	Puhelinnumero_PS: 
	ytunnus_PS: 
	Sähköpostiosoite_SU: 
	Työn suorittaja_SU: 
	Vastaava työnjohtaja_SU: 
	ytunnus_SU: 
	Puhelinnumero_SU: 
	Työn suorittaja_LVI: 
	Vastaava työnjohtaja_LVI: 
	ytunnus_LVI: 
	Puhelinnumero_LVI: 
	Työn suorittaja_RU: 
	Vastaava työnjohtaja_RU: 
	ytunnus_RU: 
	Puhelinnumero_RU: 
	Sähköpostiosoite_osakas: 
	Liite_piirustukset: Off
	Liite_rakenneselvitykset: Off
	Liite_materiaaliluettelo: Off
	Liite_LVIkalusteet: Off
	Liite_tilaajavastuu: Off
	Liite_muita liitteitä: Off
	Takaan tiedot oikeiksi ja sitoudun kustannuksiin: Off
	Olen luketun muutostyöohjeet: Off
	Ei muita ehtoja kuin lomakkeeseen kirjatut: Off
	Ei valvontaa: Off
	Aloituskatselmus: Off
	Purkukatselmus: Off
	LVIasennustarkastus: Off
	Vesieristystarkastus: Off
	Sähköasennusptk: Off
	Valokuvia: Off
	Loppukatselmus: Off
	Sähköpostiosoite_RU: 
	Sähköpostiosoite_LVI: 
	Yritys_PS: 
	Muutostyön ehdot liitteessä: Off
	Muutostyö on hyväksytty: Off
	Liite_urakkasopimus: Off
	Liite_korjaustyoselostus: Kyllä


