
ILMOITUS TALOYHTIÖLLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

Taloyhtiön nimi :

Isännöitsijän nimi :

Osoite :

Sähköposti : Puhelinnumero :

Osakkaan kunnossapito- ja muutostyö

Taloyhtiön tiedot :

Osakkaan / Osakkaiden (jos on useampi osakas) tiedot :

Mikäli tekstikenttiin ei voi kirjoittaa. 
Rullaa lomake hiirellä alas ja takaisin ylös 
tämän jälkeen lomakkeen pitäisi toimia.

Suunniteltu toimenpide- ja muutostyö :

Sähköposti :

Osoite :

Nimi :

Puhelinnumero :

Rakennustekniset työt :

Ilmoitetaan rakennusteknisten töiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro :

Lämpö, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt :

Ilmoitetaan em. LVI-töiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro :

Huoneisto numero, 
 jossa toimenpide  
tehdään: (esim. A2)

Käynti- ja postiosoite   Puhelin    Sähköposti: 
Paasikivenkatu 13   09 27463010   asiakaspalvelu@talosakke.fi 
04200 Kerava        www.talosakke.fi

Täytä ja tulosta lomake. 
Toimita Talosaken toimistoon 
allekirjoitettuna.

Varaathan muutostyöilmoituksen käsittelyyn taloyhtiölle vähintään kaksi viikkoa käsittelyaikaa.



Sähkötyöt :

Osakkaan asettama valvoja / työnjohto :

Ilmoituksen liitteenä olevat suunnitelmat, piirustukset ja työtapaselostukset :

Työ rakennusluvan varainen : Ei Kyllä

ja päättymispvm:Arvioitu aloituspvm :

Osakkaan ilmoituksesta ja työn valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset selvityskäsittely- ja 
valvontakustannukset kuuluvat osakkaalle. 
  
HUOM ! Yhtiön valvonta ei siirrä vastuuta suoritetusta työstä yhtiölle. Yhtiön hyväksyntä ei siirrä kunnossapito- 
vastuuta suoritetusta kunnossapito- ja muutostyöstä taloyhtiölle.

Ilmoitetaan sähkötöiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro :

Paiväys Paikka

Nimen selvennys

Allakirjoitus / tukset

Käynti- ja postiosoite   Puhelin    Sähköposti: 
Paasikivenkatu 13   09 27463010   asiakaspalvelu@talosakke.fi 
04200 Kerava        www.talosakke.fi



Käynti- ja postiosoite   Puhelin    Sähköposti: 
Paasikivenkatu 13   09 27463010   asiakaspalvelu@talosakke.fi 
04200 Kerava        www.talosakke.fi


ILMOITUS TALOYHTIÖLLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ
Osakkaan kunnossapito- ja muutostyö
Taloyhtiön tiedot :
Osakkaan / Osakkaiden (jos on useampi osakas) tiedot :
Mikäli tekstikenttiin ei voi kirjoittaa.
Rullaa lomake hiirellä alas ja takaisin ylös
tämän jälkeen lomakkeen pitäisi toimia.
Huoneisto numero,
 jossa toimenpide 
tehdään: (esim. A2)
Käynti- ja postiosoite			Puhelin				Sähköposti:
Paasikivenkatu 13			09 27463010			asiakaspalvelu@talosakke.fi
04200 Kerava								www.talosakke.fi
Täytä ja tulosta lomake.
Toimita Talosaken toimistoon
allekirjoitettuna.
Varaathan muutostyöilmoituksen käsittelyyn taloyhtiölle vähintään kaksi viikkoa käsittelyaikaa.
Asiakastyytyväisyyskysely
Adobe LiveCycle Designer -malli
8.0.1320.1.339988.341858
Työ rakennusluvan varainen :
Osakkaan ilmoituksesta ja työn valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset selvityskäsittely- ja valvontakustannukset kuuluvat osakkaalle.
 
HUOM ! Yhtiön valvonta ei siirrä vastuuta suoritetusta työstä yhtiölle. Yhtiön hyväksyntä ei siirrä kunnossapito-
vastuuta suoritetusta kunnossapito- ja muutostyöstä taloyhtiölle.
Allakirjoitus / tukset
Käynti- ja postiosoite			Puhelin				Sähköposti:
Paasikivenkatu 13			09 27463010			asiakaspalvelu@talosakke.fi
04200 Kerava								www.talosakke.fi
Käynti- ja postiosoite			Puhelin				Sähköposti:
Paasikivenkatu 13			09 27463010			asiakaspalvelu@talosakke.fi
04200 Kerava								www.talosakke.fi
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