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ATT / Asunto Oy Helsingin Azorienkuja
Asunnon ostajalla on oikeus tehdä materiaalivalintoja sekä tee ää lisä‐ ja muutostöitä. Rakennusaikaiset
muutostyöt lataan urakoitsijalta. Asukasmuutostöiden sopimukset ovat urakoitsijan ja asukkaan välisiä so‐
pimuksia.
Lisä‐ ja muutostöissä noudatetaan seuraavia ohjeita.
Yksilöllisten suunni elua sisältävien muutostöiden toteutusmahdollisuus harkitaan aina tapauskohtaises .
Kaikkia toivo uja asukasmuutoksia ei voida sallia, sillä ne voivat aiheu aa hai aa rakennuksen toimivuudelle,
hankkeen aikataululle tai heikentää muiden asukkaiden asemaa.
Esimerkiksi seuraavat muutostyöt ovat kielle yjä:
 rakennuslupaa vaa vat muutostyöt
 kantavien rakenteiden muutokset
 märkä lojen siirrot
 LVIS‐järjestelmien muutokset kuten vesipisteiden ja viemäreiden siirrot, poreammeet ja seinään asen‐
ne avat wc‐istuimet
 kaasuliedet ja takat
 ilmalämpöpumput
 ikkunoiden paikkojen ja koon muutokset sekä ulko‐oviin kohdistuvat muutokset
 liesikuvun vaihtaminen
 piharakennuksiin tai talon julkisivuihin kohdistuvat muutokset esim. terassilasitus, markiisi
 lämmitystekniikan muutokset
 vesiliitäntäiset kodinkoneet
 ei‐kelluvat eli alustaan liima avat la amateriaalit niihin soveltuma omissa runkoratkaisuissa (mm. laa‐
tat)
 seinien tapetoin
 asiakkaan omat materiaalit/toimitukset
 saunan muu aminen muuksi laksi
1
Yleistä
Tutustukaa ensin huoneiston myyn aineistoon, suunnitelmien mukaiseen sisustukseen ja varusteluun.
Rakennusaikaiset muutostyöt suori aa kohteen urakoitsija, joka tässä kohteessa on Rakennustoimisto V.O.
Ma la Oy. Urakoitsija hankkii ja asentaa kaikki tarvi avat materiaalit ja lai eet sekä valitsee tarvi avat ali‐
urakoitsijat. Tulevien asukkaiden ei ole mahdollista hankkia materiaaleja tai suori aa työtä itse rakennusaika‐
na (aikataulu‐, takuu‐ ja työturvallisuusasiat ym. rajoi eet). Myöskään mitään suunnitelmissa olevia kalusteita,
lai eita ja varusteita ei voi jä ää asentama a paikoilleen.
2
Huoneiston materiaalivalinnat (liite 1 ja 2)
Lii eessä 1 on esite y asunnon pintamateriaalit sekä kalusteiden ja kodinkoneiden tuotenimet. Valitkaa esi‐
tetyistä vaihtoehdoista mieleisenne materiaalit ja lähe äkää liite 2 :n lomake urakoitsijalle (yhteys edot
kohdan 3 lopussa) lomakkeesta löytyvän aikataulun mukaises .
Huomioi ehan, e ä materiaalit voi valita ris in (vaihtoehtonumerot eivät liity toisiinsa).
Valintakaavakkeeseen tulee merkitä ostajien täydelliset yhteys edot: nimi, osoite, sähköpos ja puhelin.
Materiaalinäy eet ovat nähtävillä Asuntotuotannon myyn näy ely lassa (Huivi), Elimäenkatu 15,
1.kerros.
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3
Huoneiston lisähintaiset valinnat (liite 3 ja 4)
Lii eessä 3 on esite y lisähintaisia muutostöitä, kaikki hinnat sisältävät ALV 24%.
Mikäli halua e tee ää muita lisä‐ ja muutostöitä, voi e pyytää haluamistanne muutostöistä tarjouksen
Rakennustoimisto V.O. Ma la Oy :ltä. Pyydämme teitä mie mään ja suunni elemaan muutostyön tar‐
kas ennen tarjouksen pyytämistä, jo a muutostyötarjous olisi mahdollisimman sopiva sekä tuo eiden
e ä tarjoushinnan puolesta. Tarvi aessa käy äkää apuna amma taitoista suunni elijaa.
Laatat, väliovet, kodinkoneet ja kalusteet pyydämme muutoksissakin valitsemaan kohteeseen valitun toi‐
mi ajan valikoimasta.
Kirjallinen yksilöity tarjouspyyntö tulee olla urakoitsijalla perillä lii eessä 4 maini ujen muutostyöaikataulu‐
jen mukaises . Huomioithan, e ä muutostarjouspyynnön tulee olla aikaisemmin perillä, mikäli muutok‐
sen sisältyy väliseinämuutoksia. Puu eellisia tarjouspyyntöjä ei käsitellä, emmekä tarjoa samasta asiasta
useita eri vaihtoehtoja.
Tarjouspyyntölomakemalli on lii een 4 lopussa.
Rakennustoimisto V.O. Ma la Oy lähe ää tarjouspyyntönne mukaisista lisä‐ ja muutostöistä kirjallisen
tarjouksen noin 1 – 2 viikon kuluessa muutoksen luonteesta riippuen. Asukkaan tulee tehdä laus muutos‐
työtarjoukseen merki yyn ajankohtaan mennessä.
Tarjouspyynnössä pyydämme teitä ilmoi amaan valmistajan sekä materiaalit tunnuksineen, värikoodeineen
ja värisävyineen. Asian havainnollistamiseksi on hyvä merkitä muutokset asunnon pohjapiirustukseen.
Tuleva asukas lähe ää allekirjoitetun ja päivätyn lauksen urakoitsijalle.
Lisätyö laukseen tulee merkitä ostajien täydelliset yhteys edot: nimi, osoite, sähköpos ja puhelin.
Valinta‐ ja lisätyökaavakkeet lähetetään ensisijaises sähköpos lla osoi eeseen:
heidi.moberg@voma la.ﬁ
tai pos tse osoi eeseen:
Heidi Moberg
Rakennustoimisto V.O. Ma la Oy
PL 28
65101 VAASA
4
Tilaus ja lausvahvistus
Rakennustoimisto V.O. Ma la Oy lähe ää lisähintaisista muutostyö lauksesta kirjallisen lausvahvistuk‐
sen ensisijaises sähköpos lla, jossa esitetään latut muutokset ja hinnat sekä maksuerät.
Muutostöistä ei eritellä työ‐ ja materiaalihintoja eikä muuta yrityssalaisuuteen lii yvää etoa.
Muutostyö lauksen on oltava perillä urakoitsijalla valintakaavakkeessa maini uun viimeiseen päivään men‐
nessä.
Muutos lauksen jälkeen Rakennustoimisto V.O. Ma la Oy laa muutostyön toimi ajalta ja tekee tarvi a‐
vat hankinnat sekä laa mahdollisen asukkaan kustantaman muutossuunni elun väli ömäs .
Allekirjoite u laus on sitova.
Uudisasunnon lisätöistä ja materiaalimuutoksista ei saa ko talousvähennystä.
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5
Muutostöiden vastaano aminen
Asukkaat tarkastavat ja vastaano avat tee ämänsä muutostyöt asukkaille järjeste ävässä asunnon ennak‐
kotarkastuksessa ennen muu opäivää.
6
Muutostöiden laskutus
Rakennustoimisto V.O. Ma la Oy lasku aa puolet laussummasta ja alle 500 euron muutostyöt kokonaan,
lauksen allekirjoituksen jälkeen sekä loppuosan noin neljä viikkoa ennen muu oajankohtaa. Maksueristä
lähetetään erilliset laskut. Maksuehto on 14 vrk laskun päiväyksestä. Muutostyöt on makse ava kokonai‐
suudessaan urakoitsijalle ennen huoneiston luovutusta. Maksun viivästymisestä yli sovitun määräajan veloi‐
tetaan ylimenevältä ajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan.
7
Muu otarkastus
Kohteessa järjestetään työmaakäyn mahdollisuuksien mukaan noin kuukau a ennen muu oa.
Rakennusaikana työmaalle meneminen on ehdo omas kielle y työturvallisuussyistä ja työmaan kulkulupa‐
käytännön vuoksi.

LIITTEET
Liite 1

Huoneiston vaihtoehtoiset valinnat

pvm. 30.10.2019

Liite 2

Huoneiston materiaali valintalomake

pvm. 30.10.2019

Liite 3

Huoneiston lisä– ja muutostyöt

pvm. 30.10.2019

Liite 4

Huoneiston lisä– ja muutostyö lauslomake

pvm. 30.10.2019

4/4

