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Osakkaan kunnossapito- ja muutostyöt 
 
 

Ilmoitusvelvollisuus 

Huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä on ilmoi-
tettava etukäteen kirjallisesti. Työn saa aloittaa 
vasta, kun taloyhtiö on antanut luvan. Katso HSI:n 
verkkosivuilta esimerkkejä muutostöiden laajuu-
desta ja ilmoituskäsittelyyn kuluneesta ajasta 
www.hsi.fi > Asukkaille > Huoneiston muutostyöil-
moitus > Tutustu muutostyöoppaaseemme. 

Hyvä remonttisuunnitelma on onnistuneen remontin 
perusta. Urakoitsijan kanssa on suositeltavaa sopia 
töistä aina kirjallisesti. Ennen purkutöitä on selvitet-
tävä, onko purkualueella haitta-aineita kuten asbes-
tia. Laki on kiristynyt tältä osin 1.1.2016. 

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolletiedot 
kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. 
Lisätietoa verottajan verkkosivuilta: www.vero.fi . 

Muille asukkaille on hyvä tiedottaa remontin aika-
taulusta ja yhteyshenkilöstä. 

 

Ilmoituksen toimittaminen ja käsittely 

Kunnossapito- tai muutostöistä ilmoitetaan tällä lo-
makkeella. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa isän-
nöintitoimistoon paperitulosteena tai sähköpostitse: 
muutostyot@hsi.fi . Sähköpostilla toimitetun ilmoi-
tuksen saapumisesta lähetetään vahvistus sähkö-
postin lähetysosoitteeseen. 

Taloyhtiö voi asettaa työlle ehtoja. Osakkaan tulee 
noudattaa yhtiössä aiemmin sovittuja periaatepää-
töksiä vastaavantyyppisestä rakentamisesta tai 
asentamisesta esim. parvekelasitukset, kylpytynny-
rit, terassit tai ilmalämpöpumput. Yhtiöiden mahdol-
liset erityisehdot ja periaatepäätökset löytyvät inter-
netistä yhtiön kotisivuilta kohdasta Muut asiakirjat. 

Työ voidaan kieltää, jos sen suorittaminen olisi koh-
tuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan 

määrä ja osakkaalle koituva hyöty. Jos luvan anta-
misen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat vai-
kuttaneet olennaisesti päätökseen, työlle voidaan 
asettaa lisäehtoja. 

Jos työhön vaaditaan viranomaisen lupa, vain talo-
yhtiö voi toimia luvan hakijana. Hallitus voi valtuut-
taa osakkaan hakemaan luvan puolestaan. Osakas 
vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuk-
sista. 

 

Taloyhtiön valvontaoikeus 

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että kunnossapito- tai 
muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä va-
hingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti ja 
että työlle asetettuja ehtoja noudatetaan. Osakas 
vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvon-
takuluista. 

Osakkaan on huolehdittava siitä, että kunnossapito- 
tai muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mu-
kaisesti. Yhtiön valvonta ei siirrä vastuuta työn asi-
anmukaisesta toteuttamisesta yhtiölle. 

Vähäisissä töissä, osakkaalle ei aiheudu ilmoituk-
sen käsittelystä kustannuksia, mikäli ilmoituksen 
käsittely ei vaadi lisäselvittelyä. Laajemmissa hank-
keissa veloitetaan osakkaalta ilmoituksen käsittele-
misestä ja valvonnasta syntyneet kohtuulliset kus-
tannukset. Jos HSI-tekniikka valvoo hanketta, nou-
datetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. 

Lisätietoa osakkaiden muutostöihin voit hakea inter-
netistä osoitteesta: www.isannointiliitto.fi  

Voit myös kysyä lisätietoja isännöintitoimistos-
tamme, puh. 09 6122 600. 

 

Ystävällisesti 

Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy ISA 
HSI-tekniikka 
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http://www.vero.fi/
mailto:muutostyot@hsi.fi
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ILMOITUS TALOYHTIÖLLE OSAKKAAN 
KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ 
 

Ilmoituksen laatimisen päivämäärä _________________ 

 

YHTEYSTIEDOT 
Taloyhtiön nimi 

 

Huoneiston osoite 

 
Osakas 

 

Osakkaan sähköpostiosoite 

 
Osoite 

 

Postinumero ja -toimipaikka 

 
Puhelinnumero 

 

Varapuhelinnumero 

 
Yhteyshenkilö valtakirjalla (jos joku muu kuin osakas) 

 

Puhelinnumero 

 

 

TÖIDEN TEKIJÄT JA SUUNNITELTU AIKATAULU 

 
Töiden suorittaja on 

 Osakas   Asukas / vuokralainen   Ulkopuolinen ammattiurakoitsija / -yritys 

 Joku muu, kuka? ________________________________________________________________________ 

 
Töiden arvioitu aloituspäivä ___________________ Töiden arvioitu päättymispäivä ___________________ 
 
 

TYÖN SISÄLTÖ 
 

 Huoneistoremontti   Lattia-/kattorakenteiden uusimistyö  Sähköjen siirto-/uusimistyö 

 Keittiöremontti  Viemärijohtojen siirto-/ uusimistyö  IV-järjestelmän siirto-/ uusimistyö 

 Wc- / pesutila- / kylpyhuoneremontti  Vesijohtojen siirto-/uusimistyö  Seinien siirto-, purku-/ uusimistyö 

 Ilmalämpöpumpun asennus  Parvekelasituksen asennus  Aidan, paljun tai leikkimökin asennus 

 Terassin rakennus / laajennus  Jokin muu, mikä? 

 

LYHYT YLEISKUVAUS TÖISTÄ (töiden sisältö ja tavoitteet) 
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SUUNNITTELIJAT, URAKOITSIJAT JA VALVOJA 

Pääsuunnittelija 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

LVI-suunnittelija 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

Sähkösuunnittelija 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

Valvoja 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

Rakennusurakoitsija 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

Haitta-ainekartoitus (mm. asbesti) 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

Vedeneristäjä 

 

Y-tunnus tai syntymäaika 

 

Vedeneristäjän tekijän (henkilön) nimi 

 

Puhelinnumero 

 

LVI-urakoitsija 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

Sähköurakoitsija 

 

Y-tunnus  

 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA, LISÄTIETOA 

 
 
 
 
 
 

 

 

LIITTEET JA MUUT ASIAKIRJAT 

 Työseloste tai työsuunnitelma  Piirustuksia __________  kpl  Valokuvia __________ kpl 

 Jokin muu, mikä? _______________________________________________________________________________________ 

 

MUUT LISÄEHDOT 

Osakasta velvoitetaan hyväksymään rastimerkinnällä (X) seuraavat kaksi (2) asiaa, jotta muutostyöilmoitus voidaan käsitellä: 

 Olen tutustunut yhtiön asettamiin normaalista poikkeaviin yhtiökohtaisiin mahdollisiin erityisehtoihin tai periaatepäätöksiin (koti-
sivuilla) koskien osakkaan omaehtoista muutostyötä ja yhtiössä aiemmin sovittuja periaatepäätöksiä esim. ilmalämpöpumput, kylpy-
tynnyrit, valokatokset, terassit tai parvekelasitukset. 

 Hyväksyn, että kaikki muutostyön hoitamisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan osakkeenomistajalta AOYL:n mukaisesti. 

Tallenna lomake ensin itsellesi, sen jälkeen lähetä täytetty lomake isännöitsijätoimistoon sähköpostitse: 

muutostyot@hsi.fi  

 

mailto:muutostyot@hsi.fi
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