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Asuntosi kauppahintaan sisältyy pintamateriaalivaihtoehtoja ja varusteita, jotka olemme huolella sinulle valinneet. Voit valita näistä 

pintamateriaalivaihtoehdoista mieleisesi sisustuskokonaisuuden ja tehdä kodista itsesi näköisen.

Materiaalivalinnat ja mahdolliset muutokset tulee tehdä alla olevan aikataulun mukaisesti: 

Mikäli sinulla on kysymyksiä materiaaleihin, muutos- tai lisätöiden tilaamiseen liittyen, vastaamme niihin mielellämme. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen 

Jyväskylän toimistollemme.
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Lapti Asukaspalveluohjelma

Pääset tutustumaan asuntosi pintamateriaaleihin ja varusteisiin 
OmaLapti-ohjelman kautta. Kaupantekotilaisuuden jälkeen 
asukaspalveluvastaava lähettää sinulle ohjelman rekisteröimiskutsun 
sähköpostilla ja/tai puhelimitse. Viestin saatuasi rekisteröidy 
osoitteessa:

omalapti.fi

Ohjelman päävalikosta löydät tarvittaessa ohjeita ohjelman 
käyttämiseen. Huomioithan, että tilauksesi on sitova vasta, kun olet 
allekirjoittanut materiaalivalintasi sähköisesti. Huomioithan myös, 
että ohjelmassa olevien tuotteiden värisävyt ovat viitteellisiä. Aidot 
materiaalimallit ovat nähtävissä toimistollamme Jyväskylässä 
osoitteessa Puistokatu 2 B. Tarvittaessa myös autamme sinua 
toimistollamme valintojen tekemisessä. 

Toteutamme myös yksilöllisiä toiveitasi ja ratkaisujasi 
mahdollisuuksien mukaan, riippuen meneillään olevasta 
rakennustyövaiheesta ja muutoksen luonteesta. Kaikki mahdolliset 
muutos- ja lisätyöt sovimme kirjallisesti ja edelliseltä sivulta löydät 
niihin liittyvän aikataulun. 

Asuntoihin emme rakennusvaiheen aikana hyväksy asunnon ostajien 
omia toimituksia tai asennuksia rakennusliikkeen työturvallisuus-, 

vastuu- ja takuuvelvoitteiden vuoksi.

Muutostöiden muistilista:

- Voit tilata kotiisi muutostöitä tehtyäsi ensin asuntokaupat. Jos haluat teettää 
kotiisi muita kuin ohjelmassa hinnoiteltuja muutostöitä, ota yhteys 
asukaspalveluvastaavaan. Asukaspalveluvastaava antaa haluamistasi muutostöistä 
tarjouksen, mikä sisältää mahdollisen asunnon kauppahintaan sisältyvän tuotteen 
hyvityksen. Hyväksymällä tarjouksen OmaLaptissa tilaat muutostyön. Teethän 
tarjouspyyntösi hyvissä ajoin ennen viimeistä tilauspäivää. 

- Rakennusliike Lapti tekee tilaamasi muutostyöt sekä hankkii ja asentaa kaikki 
tarvittavat materiaalit ja laitteet. Rakennusvaiheen aikana emme hyväksy 
asunnon ostajien omia toimituksia tai asennuksia rakennusliikkeen 
työturvallisuus-, vastuu- ja takuuvelvoitteiden vuoksi.

- Yrityksellä ei kuluttajasuojalain mukaan ole velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen 
lisä- ja muutostyön kustannusrakennetta.

- Rakennusaikana tilatut lisä- ja muutostyöt kuuluvat asunnon omistajan omalle 
kunnossapitovastuulle, jos ne eivät rinnastu yhtiön alkuperäisten suunnitelmien 
mukaiseen tasoon. Yhtiön vastuunjakotaulukosta ja yhtiöjärjestyksestä ilmenevät 
ne asiat, jotka ovat yhtiön vastuulla. Mahdollisen korjauksen yhteydessä yhtiö 
vastaa kustannuksista vain perustasoon saakka. Ylimenevät kulut yhtiö veloittaa 
asunnon omistajalta.

- Muutostyöt laskutetaan erillisillä laskuilla noin 1 kk ennen asuntosi 
valmistumispäivää. Laskut tulee olla maksettuna ennen luovutuspäivää, jotta 
voimme luovuttaa sinulle avaimet uuteen asuntoosi. Jos maksut viivästyvät yli 
sovitun määräajan, veloitamme ylimenevältä ajalta vuotuista viivästyskorkoa 
korkolain mukaan. 

- Muutos/-lisätyösopimus on sitova ja tekemäsi tilaukset jäävät maksettavaksesi 
vaikka asuntokauppa jostain syystä purkaantuisikin.

- Yhtiön rakennusaikainen hallitus ei käsittele asunnon hallinnan ja yhtiön hallinnon 
luovutuksen välisenä aikana asunnon omistajan lisä- ja muutostöihin liittyviä 
lupapyyntöjä. Niihin liittyvät päätökset tekee asumisen aikainen hallitus, joka 
valitaan noin kolmen kuukauden kuluttua yhtiön valmistumisesta. 

- Huomioithan vielä, että uudisrakennukseen rakennusaikana tilatut muutostyöt 
eivät oikeuta kotitalousvähennykseen.


