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Muutostyöilmoituksen ohjeistus: 

Yleistä: 

Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaan tekemät muutostyöt, jolloin työt tehdään 
turvallisesti ja oikein aiheuttamatta vahinkoa yhtiön rakenteille tai muille osakkaille. Valvoja on 
yhtiön lisäksi myös muutostöihin ryhtyneen osakkaan edunvalvoja. Valvoja opastaa ja valvoo hyvän 
rakennustavan mukaista laatua ja työn tilauksen mukaisesti sovittua etenemistä.  

Mikäli teet useampia remontteja samaan aikaan, voidaan valvontakäyntejä yhdistää niin, että niistä 
koituu mahdollisimman vähän kustannuksia osakkaalle. 

 

Toimi näin:  

1. Täytä sähköinen muutostyöilmoitus mahdollisimman huolellisesti Unikon kotisivuilla 
(https://uniko.fi/muutostyoilmoitus). Olemalla yksityiskohtainen nopeuttaa hakemuksen 
jatkokäsittelyä (mm. yksilöidyt tiedot mitä, miten ja milloin tehdään, työn tekijä, sekä 
valvoja, jne.).  
 

2. Mikäli rakennus on valmistunut ennen vuotta -94, kohteessa tulee tehdä lain edellyttämä 
asbestikartoitus. Asbestia voi olla esim. laatoissa, kiinnityslaasteissa, tasoitteissa, matoissa, 
mattoliimoissa jne. Unikon tekninen isännöitsijä voi ottaa asbestinäytteen, mutta työn voi 
tilata myös kolmannelta osapuolelta. 
 

3. Kun olet saanut muutostyölle taloyhtiön hyväksynnän isännöitsijältä, ole yhteydessä 
tekniseen isännöitsijään ja sovi jatkotoimenpiteistä (tekniikka@uniko.fi / 029 1700 727). 

 

Kylpyhuoneremontin valvontatoimista: 

1. Aloituskatselmus sovitaan teknisen isännöitsijän kanssa. Katselmuksessa käydään läpi 
remontin kulku, hyväksytään suunnitelmat ja sovitaan toimenpiteet (esim. onko 
vesijohtojen ja viemärin kanssa muutos- tai vaihtotarpeita).  
 

2. Purkutyökatselmuksessa tarkistetaan, että purkutyöt on tehty sovitussa laajuudessa ja 
tarkistetaan mm. kosteudet rakenteista ennen jälleenrakentamista. 
 

3. Vesieristystarkastuksessa mitataan vesieristeen kalvopaksuudet ja tarkistetaan, että työ on 
tehty vesieristysohjeistusten mukaan. 
 

4. Lopputarkastuksessa katselmoidaan, että työ on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen ja 
tilaajalle turvallisesti. Tekninen isännöitsijä velvoittaa urakoitsijaa korjaamaan 
tarkastuksessa havaitut puutteet. Hyväksytyn lopputarkastuksen jälkeen muutostyö 
kirjataan isännöitsijätodistukseen. 
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Keittiöremontin valvontatoimista: 

1. Aloituskatselmus sovitaan teknisen isännöitsijän kanssa. Katselmuksessa käydään remontin 
kulku, hyväksytään suunnitelmat, sovitaan mitä tehdään esim. vesijohtojen ja 
vedensulkujen osalta. Tekninen isännöitsijä opastaa remontin vaiheet ja auttaa 
ratkaisemaan ilmenneet ongelmat. 
 

2. Lopputarkastuksessa katselmoidaan, että työ on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen ja 
tilaajalle turvallisesti. Tekninen isännöitsijä velvoittaa tarvittaessa urakoitsijan korjaamaan 
havaitut puutteet. Hyväksytyn lopputarkastuksen jälkeen muutostyö kirjataan 
isännöitsijätodistukseen. 

 

Muiden remonttien valvontatoimista: 

Kuivien tilojen remonteiksi katsotaan lähtökohtaisesti muutostyöt, joissa ei ole vesipisteitä tai 
vesieristeitä. Kuivien tilojen remontit eivät välttämättä vaadi yhtä tarkkaa valvontaa muutostyön 
aikana, ja osa katselmuksista voidaan hoitaa jopa puhelinsoitolla tekniselle isännöitsijälle. 

Muutostyöilmoitus on kuitenkin aina laadittava taloyhtiölle ja remonttiin ei saa ryhtyä, ennen 
kuin muutostyöilmoitus on käsitelty ja hyväksytty. 

Lopputarkastus vaaditaan lähtökohtaisesti kaikissa muutostöissä, jotta muutostyö voidaan 
todeta ilmoituksen mukaisesti tehdyksi. Hyväksytyn lopputarkastuksen jälkeen muutostyö 
kirjataan isännöitsijätodistukseen. 

 

Muita remontteja ovat esimerkiksi: 

- wc-tilan remontointi 
- parvekelasitukset 
- lattiapinnoitteiden vaihdot 
- ilmalämpöpumppujen asennukset 
- seinien siirto ja muutostyöt 
- terassit 
- kattojen alaslaskut 
- sähkö- ja putkimuutokset 


