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Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä

Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2 § Ilmoitus muutostyöstä. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen 
kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, 
rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

1. Taloyhtiö- ja yhteystiedot

Yhtiön nimi            

Huoneiston osoite            

Huoneiston osakas           

Remontin yhteyshenkilö           

Noudatamme Suomen Isännöintiliiton, Suomen Kiinteistöliiton, Suomen Kuluttajaliiton ja Oikeusministeriön huoneisto-
kohtaisista muutostöistä antamaa yhteistä ohjeistusta. Muutostyöilmoituksen vastaanotosta ja tallentamisesta ei veloiteta
erillistä käsittelymaksua. Mahdollisista ilmoituksen tai hankkeen aiheuttamista lisätöistä ja selvityksistä veloitatetaan osakkaalta 
tuntiperusteisesti. Taloyhtiön hanketta varten suorittama valvonta, katselmus, kokous tai vastaava lisätyöveloitetaan osakkaalta. 
Muutostyöopas: http://www.isannointiliitto.fi/attachements/2010-12-15T15-08-2261.pdf

2. Käytettävät suunnittelijat, urakoitsijat sekä hankkeen valvoja

Pääsuunnitelija  Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus    

LVI-suunnittelija  Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus    

Sähkösuunnittelija  Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus

Valvoja   Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus
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Rakennusurakoitsija Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus

Vesieristäjä  Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus

   Sertifikaatti

LVI-urakoitsija  Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus

Sähkö-urakoitsija  Nimi ja osoite         

   Puhelinnumero          Y-tunnus

3. Kylpyhuoneen korjaustyö, erittely töistä ja materiaaleista

3.1 LVI-työt

Kylpyamme     Poistetaan  Jätetään ennalleen
Kylpyammeen pohjaventtiili/poistoputki  Poistetaan  Jätetään ennalleen
Lattiakaivo     Poistetaan  Jätetään ennalleen

Muut LVI työt:           
(työselite ja
materiaaliselostus)

        Erillinen liite

3.2 Vesieristys

HUOM! Vesieristys on tehtävä koko märkätilaan yhtenäisenä, myös seiniin koko alueelle. Selvitä ennakolta mitä taloyhtiössä 
on päätettty taloyhtiön mahdollisesta osallistumisesta vesieristeen uusimiskuluihin. Mikäli taloyhtiö osallistuu vesieristeen 
uusimisen kustannuksiin, on tästä sovittava ennen töiden aloittamista.

Vanha laatoitus tai muovimatto   Poistetaan  Jätetään ennalleen

Käytetty vesieriste ja 
valmistaja

        Erillinen liite
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Kulmavahvikkeet     Asennetaan  Ei asenneta 
Kaivon läpivientikappale    Asennetaan  Ei asenneta 
Hanojen ym. läpivientitiivistys   Asennetaan  Ei asenneta 

3.3 Sähkötyöt

Tehtävät muutokset
(mm. lattialämmitys;
kaapelityyppi ja teho ym.)

        Erillinen liite

3.4 Keittiön korjaustyö

Tehtävät muutokset
(mm. laminaattilattian 
asentaminen, väliseinien 
siirto,poistoilman muutos)
        Erillinen liite

3.5 Muiden tilojen korjaustyö

Tehtävät muutokset

Työn arvioitu  alkamisajankohta                   loppumisajankohta

Ilmoituksen liitteet

3.6 Arvio tehtävien remontti/muutostöiden vaikutuksesta taloyhtiön tai muiden osakkaiden käytössä 
olevien tilojen käyttöön

Remontin aikaiset tai 
remontin jälkeisen ajan 
haitat.

        Erillinen liite
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Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi arvioida, noudatetaanko 
kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko kunnossapidosta mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa. Yhtiö tai 
toinenosakkeenomistaja voi asettaa ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen vahingon tai haitan välttämiseksi taikka 
korvaamiseksi.

Rakennustyö tehdään noudattaen hyvää rakennustapaa
Rakennustyö edellyttää rakennuslupaa
Rakennustyö tehdään noudattaen voimassa olevia määräyksiä ja asetuksia koskien asbestikartoitusta 
huoneistoremonteissa. Lisätietoa asbestikartoituksesta löydätte Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton yhteisestä ohjeesta:
http://www.reimgroup.com/julkaisut/Asbestin_kartoitusvelvollisuus_osakkaan_huoneistoremontissa.pdf

Allekirjoituksella vakuutan, että

-  Olen tutustunut tämän lomakkeen liitteenä oleviin otteisiin asunto-osakeyhtiölaista.
-  Tehtävät muutostyöt tullaan tekemään tämän ilmoituksen mukaisesti.
-  Olen tietoinen muutostyöilmoituksen aiheuttamien lisätöiden ja selvityksten maksuvelvollisuudesta ja työn valvonnan 
kustannusten maksuvelvotteista.
-  Töitä ei käynnistetä ennen ilmoituksen käsittelyä. Käsittelyaika voi olla hankkeesta riippuen jopa viikkoja. Opas 
kunnossa-pito- ja muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä 
maksuista http://www.isannointiliitto.fi/attachements/2010-12-15T15-08-2261.pdf 

Osakkaan allekirjoitus

Osakkaan allekirjoitus

Paikka ja aika

Tämän ilmoituksen liitteenä tulee tarvittaessa toimittaa piirustukset ja/tai muut suunnitelmat. Mikäli suunnitelmat toteutetaan 
työnaikana toisin, kuin tässä ilmoituksessa on kerrottu, on osakkaalla velvollisuus toimittaa muutoksesta uusi ilmoitus ja 
piirustukset.

Täytettyänne tämän lomakkeen tallentakaa se itsellenne myöhempää tarvetta varten. Mikäli ilmoitus on vajaa ja 
siihen tarvitaan lisäselvitystä, voidaan tallennettua ilmoitusta täydentää. Tallentaminen edellyttää Adobe Acrobat ohjelmaa,  
Adoben Acrobat Readerilla ei lomaketta valitettavasti voi täytettynä tallentaa.

Tallenna lomake              Tulosta lomake
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4.0 Tarkastukset (Tarkastaja täyttää)

4.1 Märkätilat

Vesieristystarkastus pidetty      Ei huomautettavaa  Annettu korjauskehotus

Korjauskehotuksen
sisältö

        Erillinen liite

Jälkitarkastus pidetty      Ei huomautettavaa  Annettu korjauskehotus

Korjauskehotuksen
sisältö

        Erillinen liite

4.2 Muut tarkastukset

Tarkastuksen sisältö

Tarkastus pidetty       Ei huomautettavaa  Annettu korjauskehotus

Korjauskehotuksen 
sisältö

        Erillinen liite

Isännöitsijätoimiston merkinnät      Ilmoitus vastaanotettu

Pyydetyt lisäselvitykset

Suunnitelmat hyväksytty     Käsitelty hallituksen kokouksessa

Hankkeen ehdot 

        Yhtiö asettaa hankkeelle valvojan

Yhtiön valvojana toimii
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Edellytettävät tarkastukset 
(ilmoitetaan valvojalle
vähintäänkolme työpäivää
aikaisemmin)

Ilmoituksen käsittelijä         Isännöitsijä
           Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
           Isännöitsijä taloyhtiön hallituksen valtuuttamana

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Paikka ja aika
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI
KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖT
4 luku Kunnossapito

Yleiset säännökset
1 § Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu 
jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken 2 ja 3 §:n sään-
nösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. 
Yhtiökokous voi kuitenkin päättää osakkeenomistajalle kuu-
luvan kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuk-
sella, jos työ liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön 
tai työ on yhtiön kannalta muuten taloudellisesti tarkoituk-
senmukainen eikä se loukkaa osakkeenomistajien yhden-
vertaisuutta. Yhtiön oikeudesta teettää osakkeenomista-
jan vastuulla oleva kunnossapitotyö ja osakkeenomistajan 
oikeudesta teettää yhtiön vastuulla oleva
kunnossapitotyö säädetään lisäksi 4 ja 5 §:ssä.

Kunnossapitotyön suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan 
on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rak-
ennustapaa.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään 24 luvussa. 2 § Yhtiön 
kunnossapitovastuu

Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu os-
akkeenomistajalle.

Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet 
ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa 
lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, il-
manvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö 
ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. 
Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka 
vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle 
kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen 
vuoksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu vastuu koskee sellai-
sia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on 
toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen 
sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. 
Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä 
tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön to-

teuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen 
ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä 
laissa säädetään.

Yhtiön on pidettävä kunnossa rakennuksen ulkopinta myös 
sellaisen parvekkeen kohdalla, joka on osakkeenomistajan 
hallinnassa 1 luvun 3 §:n mukaisesti.

3 § Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuo-
neistonsa sisäosat.
Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa hu-
olellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että 
yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huo-
neiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan 
ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu 
tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Kunnossapitotyön teettäminen

4 § Kunnossapitotyön teettäminen osakehuoneistossa

Yhtiö voi teettää kunnossapitotyön osakkeenomistajan 
kustannuksella, jos osakkeenomistaja lyö laimin lakiin tai 
yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovelvollisuuten-
sa ja laiminlyönnistä voi aiheutua haittaa yhtiölle tai toiselle 
osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistaja voi teettää osakehuoneistossaan yhtiön 
kustannuksella sellaisen yhtiön vastuulla olevan kiireellisen 
kunnossapitotyön, joka on tarpeen lisävahingon välttämisek-
si. Lisäksi osakkeenomistaja voi teettää kunnossapitotyön, 
jonka tekemättä jättämisestä aiheutuu osakkeenomistajalle 
vähäistä suurempaa haittaa ja jonka suhteen yhtiö ei ole 
kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä ryhtynyt 
riittäviin toimiin. Riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon 
työn laatu, osakkaalle aiheutuva haitta ja muut olosuhteet.

Kunnossapitotyöstä vastuussa olevan yhtiön tai osakkeen-
omistajan on korvattava työn teettämisestä aiheutuneet 
tarpeelliset ja kohtuulliset kulut.
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5 § Kunnossapitotyön teettäminen yhtiön hallinnassa ole-
vissa tiloissa

Osakkeenomistaja voi teettää yhtiön kustannuksella sen 
vastuulla olevan kunnossapitotyön yhtiön hallinnassa ole-
vissa tiloissa:

1) jos kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönti rajoittaa olen-
naisesti osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttöä; ja

2) jos yhtiö ei ole kirjallisen huomautuksen saatuaan viivy-
tyksettä ryhtynyt riittäviin toimiin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua riittävyyttä 
arvioitaessa otetaan huomioon työn laatu, osakkeenomista-
jalle aiheutuva haitta ja muut olosuhteet.

Yhtiön on korvattava osakkeenomistajalle työn teettämis-
estä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut.

Kunnossapitoa koskevat ilmoitukset ja valvonta

6 § Yhtiön ilmoitusvelvollisuus

Yhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajalle ja osakehuo-
neiston käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa sellaisista 
kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämis-
een. Ilmoitus toimitetaan osakkeenomistajan yhtiölle ilmoit-
tamaan osoitteeseen ja huoneistoon. Yhtiöllä on kuitenkin 
oikeus suorittaa välittömästi kunnossapito- tai korjaustyö, 
jota ei voi siirtää aiheuttamatta vahinkoa tai haittaa.

Pykälän 1 momentin säännöksiä ilmoituksen tekemisestä 
sovelletaan myös silloin, kun yhtiö teettää kunnossapitotyön 
osakkeenomistajan kustannuksella 4 §:n nojalla.

Yhtiön edustajien oikeudesta päästä huoneistoon säädetään 
8 luvun 1 §:ssä.

7 § Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta kunnos-
sapitotyöstä

Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä 
etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se 
voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla 
olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai-

kka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston 
käyttämiseen.

Hallituksen tai isännöitsijän on annettava viipymättä tieto 
ilmoituksesta sellaiselle toiselle osakkeenomistajalle, jonka 
osakehuoneistoon tai sen käyttämiseen kunnossapitotyö 
voi vaikuttaa. Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi riittää, 
että ilmoitus toimitetaan osakkeenomistajan yhtiölle ilmoit-
tamaan osoitteeseen.

Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa 
yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsitte-
lystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista.

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perus-
teella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi arvioida, nou-
datetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja 
aiheutuuko kunnossapidosta mahdollisesti vahinkoa tai 
muuta haittaa. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa 
ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen vahingon tai 
haitan välttämiseksi taikka korvaamiseksi.

Pykälän 1, 2 ja 4 momentin säännöksiä ilmoituksen tekemis-
estä sovelletaan myös silloin, kun osakkeenomistaja teettää 
kunnossapitotyön yhtiön kustannuksella 4 tai 5 §:n nojalla.

8 § Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus yhtiölle kuuluv-
asta kunnossapidosta

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta 
osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka kor-
jaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

9 § Kunnossapitotyön valvonta

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnos-
sapitotyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoit-
tamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen 
yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja.

Kunnossapitotyötä valvoessaan yhtiön on huolehdittava si-
itä, että valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien 
kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Kunnossapitotyön 
suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtu-
ullisista yhtiön valvontakuluista.
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10 § Viranomaisen lupa ja kunnossapitotyö tuomioistuimen 
päätöksellä

Jos osakkeenomistajan kunnossapitotyöhön vaaditaan vi-
ranomaisen lupa, hallituksen on haettava lupa tai valtuutet-
tava osakkeenomistaja hakemaan se. Osakkeenomistaja 
vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tuomioistuin voi myös oikeuttaa osakkeenomistajan hake-
maan tarvittavan viranomaisluvan sekä muuttaa yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja, jos kunnossapi-
totyön toteuttaminen asetetuilla ehdoilla olisi kohtuutonta, 
kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osak-
keenomistajalle koituva hyöty. Sama koskee viranomaislu-
van hakemista ja kunnossapitotyön ehtojen muuttamista 
silloin, kun osakkeenomistaja teettää 4 tai 5 §:ssä tarkoite-
tun yhtiön vastuulla olevan kunnossapitotyön.

5 luku Muutostyöt

Osakkeenomistajan suorittamat muutostyöt

1 § Oikeus muutostyöhön osakehuoneistossa

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan 
muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on ol-
tava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyt-
tötarkoituksen mukainen.

Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö 
suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Myös osakkeenomistajan lisärakentamistyöhön sovelletaan, 
mitä tässä ja 2–8 §:ssä säädetään muutostyöstä. Tämän lu-
vun säännöksiä osakkeenomistajan suorittamasta muuto-
styöstä ei sovelleta sellaiseen muutostyöhön, joka on tehty 
ennen asuntokauppalaissa (843/1994) tarkoitetun raken-
tamisvaiheen päättymistä.

Muutostyötä koskevien tietojen antamisesta isännöitsijänt-
odistuksessa säädetään 7 luvun 27 §:ssä ja yhtiön velvollisu-
udesta säilyttää muutosta koskevat tiedot 7 luvun 28 §:ssä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään 24 luvussa.

2 § Ilmoitus muutostyöstä

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen 
kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa 
yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan ki-
inteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Ilmoituksen antamiseen tiedoksi toiselle osakkeenomista-
jalle, ilmoituksesta aiheutuvien kulujen korvaamiseen ja 
ilmoituksen sisältöön sovelletaan, mitä 4 luvun 7 §:n 2–4 
momentissa säädetään kunnossapitotyötä koskevasta il-
moituksesta ja siitä aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

3 § Suostumus muutostyöhön

Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa muutostyölle 
ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa 
muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. 
Ehtojen on oltava tarpeen rakennuksen vahingoittumisen tai 
muun haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi.

Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi kieltää muutostyön, 
jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huo-
mioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle 
koituva hyöty.

Jos suostumuksen antamisen jälkeen tai muutostyön aikana
ilmenee seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti 
yhtiön tai toisen osakkeenomistajan päätökseen asiassa, 
muutostyölle voidaan asettaa lisäehtoja tai se voidaan 
kieltää.

4 § Muutostyön aloittaminen ja ilmoituksen käsittely

Jos yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on oikeus kieltää 
muutostyö tai asettaa sille ehtoja, muutostyötä ei saa aloit-
taa ennen kuin yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on 
ollut kohtuullinen aika muutostyöilmoituksen käsittelemistä 
varten. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi hyväksyä työn 
aloittamisen aikaisemmin.

Muutostyöilmoitus on käsiteltävä viivytyksettä. Saatuaan 
muutostyöilmoituksen on yhtiön tai toisen osakkeenom-
istajan viivytyksettä ilmoitettava muutostyöilmoituksen 
tehneelle osakkeenomistajalle työn sallimisesta ja työtä 
koskevista ehdoista tai työn kieltämisestä taikka kohtu-
ullisesta ajasta, jonka kuluessa ilmoitukseen vastataan. 
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Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan on annettava ilmoitus 
kannastaan kirjallisesti, jos osakkeenomistaja niin pyytää. 
Kielteinen päätös on perusteltava.

5 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja viranomaisen lupa

Muutoksen toteuttamiseen liittyvään yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseen sovelletaan 6 luvun säännöksiä yhtiökokouk-
sen päätöksestä.

Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on 
haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan 
se.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja luvan hakemisesta 
aiheutuvista kustannuksista vastaa osakkeenomistaja.

6 § Muutostyö tuomioistuimen päätöksellä

Jos yhtiö tai toinen osakkeenomistaja kieltää muutoksen, 
tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään 
muutoksen. Tuomioistuin voi myös muuttaa yhtiön tai tois-
en osakkeenomistajan antaman suostumuksen ehtoja ja 
oikeuttaa osakkeenomistajan hakemaan tarvittavan virano-
maisluvan.

Tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään 
muutoksen, jos sen kieltäminen tai toteuttaminen yhtiön 
tai toisen osakkeenomistajan asettamin ehdoin olisi koh-
tuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä 
ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. Jos tuomioistuin 
antaa suostumuksen muutokseen, sen on samalla vel-
voitettava osakkeenomistaja korvaamaan aiheutuva haitta 
täysimääräisesti sekä määrättävä muut tarpeelliset ehdot.

7 § Muutostyön valvonta

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan raken-
nusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan 
mukaisesti sekä 3, 5, 6 ja 8 §:ssä tarkoitettuja ehtoja noudat-
taen.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että muutostyön valvonta on 
yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä ta-
valla järjestetty.

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeelli-
sista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista.

8 § Muutostyö yhtiön tiloissa

Yhtiön suostumuksella osakkeenomistaja voi kustannuksell-
aan tehdä muutoksia myös yhtiön hallinnassa olevissa tilois-
sa. Muutostyötä koskeva hakemus on tehtävä etukäteen kir-
jallisesti hallitukselle. Suostumukseen voidaan liittää ehtoja. 
Muutostyötä ei saa aloittaa ilman yhtiön suostumusta.

Tällaiseen muutostyöhön ja työtä koskevien tietojen säilyt-
tämiseen sovelletaan 1 §:n 2–5 momenttia, hakemuksen 
sisältöön, tiedoksi antamiseen toiselle osakkeenomistajalle 
ja hakemuksen käsittelemisestä aiheutuviin kuluihin, mitä 
2 §:ssä säädetään muutostyöilmoituksesta, muutostyön 
kieltämiseen ja lisäehtojen asettamiseen suostumuksen 
antamisen jälkeen 3 §:n 3 momenttia, yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseen ja tarvittavien lupien hakemiseen 5 §:ää sekä 
työn valvontaan 7 §:ää.

Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan myös osakkeeno-
mistajan lisärakentamistyöhön yhtiön hallinnassa olevissa 
tiloissa.

Yhtiön suorittamat muutostyöt

9 § Yhtiön uudistus ja muu muutostyö

Yhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajalle ja huoneiston 
käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa sellaisesta yhtiön 
rakennuksen tai kiinteistön uudistuksesta tai muusta muu-
tostyöstä, joka vaikuttaa huoneiston käyttämiseen. Ilmoitus 
toimitetaan osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoit-
teeseen ja huoneistoon.

Uudistusta koskevasta yhtiön päätöksestä säädetään 6 lu-
vun 31–33 §:ssä.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että uudistus tai muu muuto-
styö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.
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