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OSAKKAAN MUUTOSTYÖILMOITUS

Märkätilatyö - kylpyhuone, sauna, wc Keittiö

Sähkötyö

Terassi

Puhelin

Pohjois-Savon Isännöinti Oy
Laitilantie 27 A 5, 73300 NILSIÄ, Käsityökatu 41, 70100 KUOPIO, Keskitie 22, 71200 TUUSNIEMI

Sähköurakoitsija

Muu toteuttaja

Vedeneristystyöt

LVI-urakoitsija

Rakennusurakointi

Vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

Ilmalämpöpumppu

Muu työ, mikä?

Valvoja, valvojat

Pääsuunnittelija 
Nimi

LVIS-suunnittelijat

3.     MUUTOSTYÖN SUUNNITTELU / TEKIJÄT 

Huoneiston kuivat sisätilat

Täyttäkää muutostyöilmoituslomake huolellisesti. Ilmoituksen voitte 
toimittaa postitse allekirjoitettuna alla oleviin toimistojen osoitteisiin, tai 
voitte täyttää lomakkeen myös isännöitsijätoimiston nettisivulla: 
www.pos-isannointi.fi

Huoneiston osoite
Yhteyshenkilö

1.      KOHTEEN TIEDOT

2.     MUUTOSTYÖN KOHDE

Taloyhtiön nimi
Osakkaan nimi

Lattiamateriaalin vaihto LVI-työ

Parvekelasitus
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Sähköpisteitten lisäys

LISÄTIETOJA MUUTOSTÖISTÄ

4.     MÄRKÄTILAKORJAUKSET, kylpyhuone, sauna, wc
Lattiakaivon paikka vaihdetaan Lattiakaivon lisäys

VEDENERISTYS

Lattialämmityksen asennus Muutokset, kts. Liite

Sähköpisteitten lisäys Sähköjen muutos
Vesipisteitten muutos Alakaton asennus

Lattiakaivon uusiminen
Suihkukulman asennus
Vesipisteitten lisäys

Vesi- tai viemärijohtojen muutos

5.     KEITTIÖN MUUTOSTYÖ
Kodinkoneiden uusiminen
Liesituulettimen asennus Vesikalusteet uusitaan

Kaapistojen uusiminen
Sähköpisteitten muutos
Astianpesukoneen asennus

Vesikalusteitten uusinta

Märkätilan vedeneristys on totuetettava lattia- ja seinäpinnoille yhtenäisenä, SisäRYL 2013 ja tuotevalmistajan 
ohjeitten mukaisena. Selvitä taloyhtiön osuus vedeneristyksen ja lattiakaivon uusimisen kustannuksiin aina ennen 
työn aloitusta. Tekninen isännöinti tai vastaava työnjohtaja tarkastaa vedeneristyksen tiiveyden ja 
kuivakalvopaksuuden ennen pintarakenteitten asennusta.
Käytettävä vedeneristejärjestelmä □ Katso liite

Muutokset, katso liite
Keittiössä suositellaan vedeneristys vähintään tiskialtaan leveydeltä seinärakenteitten suojaksi. Astianpesualtaan 
alle kaapistoon sisälle tehdään vuotoallas. Astianpesukoneen ja kylmälaitteitten alle asennetaan vuotoallas. 
Ilmanvaihtoon ei saa liittää laitteita ilman taloyhtiön hyväksyntää.

6.     MUUT MUUTOSTYÖT
Lattiamateriaalin vaihto SähköasennusHuoneistoremontti

Katso sivun 4. luettelosta tarvitseeko muutostyöstä ilmoittaa. Mikäli muutostyö puuttuu luettelosta, kysy lupa 
ennen työn aloittamista.

Töiden suoritusajankohta

Väliseinämuutos LVI-asennus
Parvekelattian muutos Muutokset, kts. Liite

Lautasantennin asennus
Parvekelasituksen asennus

Allekirjoituksellani vakuutan, että: 
- muutostyöt tullaan tekemään ilmoituksen ja sen ehtojen mukaisesti
- tiedän, että ilmoitukseni aiheuttamat mahdolliset lisätyöt ja selvitykset sekä vaadittava valvonta aiheuttavat 
osalleni kustannuksia
- töitä ei käynnistetä ennen ilmoituksen käsittelyä ja kirjallisesti saatua hyväksyntää

7.     ALLEKIRJOITUS
Aika ja paikka
Osakkaan allekirjoitus
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9. MUUTA HUOMIOITAVAA

Pohjois-Savon Isännöinti Oy
Laitilantie 27 A 5, 73300 NILSIÄ, Käsityökatu 41, 70100 KUOPIO, Keskitie 22, 71200 TUUSNIEMI

8.    ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksen käsittelijä
Ilmoitus vastaanotettu

Hyväksytään (kts ehdot) Ei hyväksytäTaloyhtiön hallitus
Tarvitsee lisäselvitystä

Taloyhtiön asettamat ehdot, tarvittava 
lisäselvitys, hylkäämisen syy

VAADITTAVAT VALVONTAKÄYNNIT

Muu haitta-aine kartoitus Kosteusmittaus
Muu, mikä

VAADITTAVAT TUTKIMUKSET TAI ERIKOISTYÖT
Asbestikartoitus
Kosteusvauriotutkimus

Hankesuunnitelma Rakennuslupa

Rakennutaja, eli taloyhtiö ilmoittaa tarvittavat tutkimukset ja erikoistyöt. Nämä liittyvät useimmiten muutostyön 
kustannusten jaon tasapuolisuuden varmistamiseen tai työntekijöiden ja asukkaan terveyden turvaamiseen. Näiden 
suoritusten kustannuksista vastuunjaon mukaan vastaa yleensä rakennuttaja, asunto-osakeyhtiökohtaisia saattaa 
esiintyä.

Vedeneristystarkastukset

Työselitys

Käyttöönottotarkastus Loppukatselmus
Urakoitsija tilaa edellä vaaditut valvonnat. Loppukatselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja. Valvonnan kuluista 
vastaa osakas.

LIITTEET JA MUUT ASIAKIRJAT

Purkutyön jälkeen PohjatyötarkastusAloituskatselmus

Valokuvia, kohtaan 9Piirustuksia, luettelo kohtaan 9
Kartoituspöytäkirja Muut, kohtaan 9

Toimenpidelupa
Mittauspöytäkirja
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Muutostyöilmoitus on tehtävä
-  Sähkö-, puhelin- ja antennijärjestelmän muutokset
-  Käyttövesi- ja viemärijärjestelmän muutokset
-  Lämmitysjärjestelmään vaikuttavat muutokset; patteri- ja lattialämmitykset

-  Märkätilaremontit; kylpyhuone, sauna ja wc
-  Vesikalusteitten muutokset

-  Astianpesukoneen tai pesukoneen asennus; ei valmista paikka tai liitäntää
-  Lieden tai kiukaan uusiminen ja kytkentä
-  Lattiamateriaalin vaihto; parketin, laminaatin tai laatoituksen asennus

Muutostyöilmoitusta ei tarvita
-  Suihkuletkun tai suihkuvarren uusiminen
-  Suihkuseinän asennus (ei ruuvikiinnitystä)
-  Saunan lauteitten uusiminen
-  Astianpesukoneen tai pesukoneen asennus valmiiseen liitäntään

-  Jääkaapin ja pakastimen vaihtaminen tai asentaminen (vuotoallas)
-  Seinien, kattojen, kalusteitten ja muiden sisäosien maalaukset ja tapetointi
-  Kaappien- ja väliovien vaihdot
-  Parkettilattian hionta ja lakkaus
-  Lattiamateriaalin uusiminen; parketin tilalle parketti, laminaatin tilalle laminaatti
-  Jalka-, lattia- tai kattolistojen asennus
-  Väliovien poistaminen tai vaihtaminen
-  Irtokaappien asentaminen tai poistaminen, (jos ei vaikuta ilmanvaihtoon)
-  Taulujen, valaisimien, koukkujen tai hyllyjen kiinnittäminen

-  Ilmanvaihtojärjestelmään vaikuttavat muutokset

-  Keittiöremontit; kaapistojen-, käyttövesi-, sähkö- ja viemärijärjestelmien muutokset

-  Parvekelasituksen asennus, parvekkeen lattian tai seinien pintojen muutokset
-  Väliseinien muutokset: poisto, siirto, reikien teko

-  Ilmanvaihtojärjestelmään kuulumattoman (aktiivihiilisuodatin) liesituulettimen asennus tai 
vaihtaminen

Remontista ilmoitetaan isännöintiyritykseen, jos hallitus on sopinut näin isännöinnin kanssa. Ilmoita 
remontista hyvissä ajoin. Remontti-ilmoituksen kohtuullinen käsittelyaika on enintään kuukausi, 
loma-aikoina enintään kaksi kuukautta.
Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, hallituksen tai isännöinnin tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta 
heille. Tämän jälkeen naapurit voivat harkita, onko heillä mahdollisuus puuttua remonttiin. 
Remontintekijän kannattaa itsekin ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn 
aiheuttamasta haitasta.

-  Asunnon ulko-oveen tai ulommaisiin ikkunoihin kohdistuvat muutokset
-  Ilmalämpöpumpun asennus
-  Lautasantennin asennus
-  Kiinteän parvelämmittimen asennus
-  Huoneiston lukituksen muutokset

Muiden remonttien kohdalla tarkasta ilmoitusvelvollisuus isännöinniltä tai taloyhtiön hallitukselta.


