
Lännen Talopalvelu Oy 

 

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ 
 

1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) 

Yhtiön nimi: 

 

Rakennuksen osoite: 

 

Isännöitsijän nimi: 

 

Osoite: 

 

Puhelin: 

 

Sähköpostiosoite: 

 

 

2. OSAKAS (osakas täyttää) 

Nimi: 

 

Osoite: 

Puhelin: 

 

Sähköpostiosoite: 

 

3. SELVITYS TOTEUTETTAVASTA TYÖSTÄ (osakas täyttää, suositellaan tarvittaessa liitettä) 

Kunnossapito ja muutostyö: 

 

 

Huoneisto, jossa työ tehdään: 

 

Liite nro: 

Suorittaja, y-tunnus: 

 

Liite nro: 

Rakennustekniset työt: 

 

 

 

 

Suunnitelma liite nro: 

Suunnittelija, y-tunnus: 

 

Liite nro: 

Suorittaja, y-tunnus: 

 

Liite nro: 

Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt: 

 

 

 

 

Suunnitelma liite nro: 

Suunnittelija, y-tunnus: 

 

Liite nro: 

Suorittaja, y-tunnus: 

 

Liite nro: 

Sähkötyöt: 

 

 

 

 

Suunnitelma liite nro: 

Suunnittelija, y-tunnus: 

 

Liite nro: 

Osakkaan asettama valvoja/työnjohtaja: 

 

 

Arvioitu aloituspvm:  

 

Arvioitu päättymispvm: 

Liitteenä olevat suunnitelmat ja piirustukset sekä 

työtapaselostukset: 
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Liite nro: 

 

 

Työ viranomaisluvan alainen(laita rasti sulkujen väliin oikeaan kohtaan): 

 

(   )ei    (  ) on, luvan hakee:  (  )osakas valtakirjalla (  ) yhtiö 

Osakas on toimittanut työstä erillisen laadunvarmistussuunnitelman: 

(  ) ei  (  ) kyllä 

Lisätietoja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OSAKKAAN ALLEKIRJOITUS (osakas täyttää) 

Paikka ja päivämäärä 

 

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 

 

 

 

 

5. ASUNTO OY:N MERKINNÄT (isännöitsijä täyttää)     

Ilmoitus vastaanotettu:   

   

   

Suunnitelma hyväksytty: 

 

 

Hyväksytty valvoja (nimi ja yhteystiedot): 

 

 

Lisätietoja: 

 

 

 

 

Paikka, päiväys  Allekirjoitus ja nimen selvennys: 
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