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ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ
ANMÄLAN OM UNDERHÅLLS OCH RENOVERINGSARBETEN I LOKAL

1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) / BOSTADSOLAGET (aktieägaren fyller i)
Yhtiön nimi / Bolagets namn

Rakennus sijantiosoite / Fastighetens gatuadress

Isännöitsijä / Disponent

2. OSAKAS / AKTIONÄR
Nimi / Namn

Osoite / Adress

Puhelin / Telefon

Sähköpostiosoite / E-postadress

3. SELVITYS TOTEUTETTAVASTA TYÖSTÄ (osakas täyttää) /
UTREDNING AV KOMMANDE RENOVERINGAR (aktionären fyller i)
Kunnossapito- ja muutostyö
Underhålls- eller renoveringsarbete

Huoneisto, jossa työ tehdään
Lokal, i vilken renoveringen utförs

Muut / Övrigt
Rakennustekniset työt
Byggnadstekniska arbeten

Suorittajat, Y-tunnus, osoite, puh, sähköposti
Utförare av arbete, FO-nummer, adress, tel. e-post
liite nro / bilagans nr ____
Asbestkartering / Asbestkartoitus
Ei / Nej

Kyllä / Ja

Suunnittelija(t), Y-tunnus, osoite, puh, sähköposti
Planerare, FO-nummer, adress, tel. e-post

liite nro / bilagans nr ____
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Lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihtotyöt
Värme-, vatten-, vvs- och ventilat.arbeten

Suorittajat, Y-tunnus, osoite, puh, sähköposti
Utförare av arbete, FO-nummer, adress, tel. e-post
liite nro / bilagans nr ____
Asbestkartering / Asbestkartoitus
Ei / Nej

Kyllä / Ja

Suunnittelija(t), Y-tunnus, osoite, puh, sähköposti
Planerare, FO-nummer, adress, tel. e-post

liite nro / bilagans nr ____
Sähkötyöt
Elarbeten

Suorittajat, Y-tunnus, osoite, puh, sähköposti
Utförare av arbete, FO-nummer, adress, tel. e-post
liite nro / bilagans nr ____
Asbestkartering / Asbestkartoitus
Ei / Nej

Kyllä / Ja

Suunnittelija(t), Y-tunnus, osoite, puh, sähköposti
Planerare, FO-nummer, adress, tel. e-post

liite nro / bilagans nr ____
Osakkaan asettama valvoja / työnjohtaja, nimi, ammatti, puh, sähköposti
Av aktionären vald övervakare / arbetsledare, namn, yrke, tel. e-post

Arvioitu aloituspvm. Päättymispvm.
Uppskattat startdatum Avslutningsdat.

Liitteenä olevat suunitelmat ja piirustukset ja
työtapaselostus.
Bilaga: planering och ritningar, samt arbetsmetod
liite nro / bilagans nr ____

Työ viranomaisluvan alainen/rakennuslupa
Arbetet kräver lov av myndighet/bygglov
Osakas on toimittanut työstä erillisen laadunvarmistussuunnitelman
Aktionärer har bifogat en skild redovising av arbetets kvalitetskontroll
liite nro / bilagans nr ____
Paikka ja päivämäärä
Plats och datum

Allekirjoitus ja nimen selvennys
Underskrift och namnförtydligande
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4. TALOYHTIÖN LAUSUNTO (talonyhtiö täyttää)
BOSTADSBOLAGETS UTLÅTANDE (bostadsbolaget fyller i)
Ilmoitus otettu vastaan, pvm
Anmälan mottagen, datum
Pyydetään seuraavat lisäselvitykset (pvm, mihin mennessä)
Följande tilläggsuppgifter begärs ytterligare (datum, sista inlämningdagen)

liite nro / bilagans nr ____
Taloyhtiö tai tilaaja on tilannut asbestkartoitus
Bostadsbolag eller beställaren av arbetet har beställt asbestkartering
Ei / Nej
Kyllä / Ja
Pvm/Datum____________
Taloyhtiö/Osakkaidat on ilmoittanut työstä toisille osakkaille
Bostadsbolaget/Aktionärerna har meddelat andra aktionärer om arbete
Ei / Nej
On, huoneistot nro / Ja, lokalernas nr:
Osakkaan/Osakkaiden asettamat ehdot kunnossapito- ja muutostyölle
Aktionärens/ernas villkor för underhålls- och ändringsarbeten
Ei / Nej
On, ehdot / Ja, villkor :
Taloyhtiön edustajan lausunto ja allekirjoitus
Bostadsbolagets representants utlåtande och underskrift
Hyväksytty / Godkänt
Ei hyväksytty, perustelu / Icke godkänt, motivering:
Paikka ja päivämäärä / Plats och datum
______________________
Isännöitsijä / Disponent
Taloyhtiö käyttää asunto-osakeyhtiölain mukaista oikeuttaan valvoa työtä
Bostadsbolaget utnyttjar sin rätt att övervaka arbetet i enlighet med bostadsaktiebolagslagen
Ei / Nej
Kyllä / Jo
Talonyhtiölle kuuluvan valvontaoikeuden suorittaa: (Huom! Valvonta ei vähennä osakkaan vastuuta
kunnospito- ja muutostyöstä. Valvonnan kustannukset kuuluvat osakkaalle.), nimi, ammatti, puh.
Bostadsbolagets övervakningsrättigheter utförs av: (Obs! Övervakningen minskar inte aktionärens
ansvar över underhålls- och renoveringsarbetet. Övervakningens kostnader ansvarar aktionären för),
namn, yrke, tel.
Vaaditan seuraavat tarkastukset (ilmoitetaan talonyhtiön edustajalle vähintään kaksi työpäivää
aikaisemmin)
Krav på kontroll av arbete (anmälan bör inlämnas till bolagets representant senast 2 arbetsdagar
tidigare)
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Asbestkartoitus on valmis ja tarvittavat toimenpiteet on tehty
Asbestkarteringen är slutförd och nödvändiga åtgärder är tagna
5. TYÖN VALMISTUMINEN JA KATSELMOINTI (talonyhtiö täyttää)
ARBETETS FÄRDIGSTÄLLNING OCH KONTROLLER (bostadsbolaget fyller i)
Katselmukset, pvm
Slutkontroller, datum

Paikka ja päivämäärä
Plats och datum
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Underskrift och namnförtydligande

____________________________
Isännöitsijä / Disponent

