
KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 

KIINTEISTÖN (MAA-ALUEEN) TIEDOT, 1 TONTTI / LOMAKE 

Kiinteistötunnus 286 -      -       -       

Katuosoite 

OMISTAJAN TIEDOT: 

Omistajan / Yhteyshenkilön nimi 

Osoite                          Puhelin 

Muut omistajat    

Kiinteistö on:            peritty            ostettu             muu saanto, mikä:                                              Vuonna:  

          Haluan sopia tapaamisen          Haluan ilmoituksen käynnistä etukäteen tekstiviestillä numeroon __________________ 

RAKENNETTU ALUE: 

Rakennukset sijaitsevat:           samassa pihapiirissä              hajallaan 

Kiinteistöllä on:           maa- tai metsätalousverotuksen piirissä olevia rakennuksia   

                                        muiden omistajien rakennuksia              
Vuokralaisen nimi ja yhteystiedot 
 

PÄÄ-/ASUINRAKENNUKSEN TIEDOT: 

Tyyppi:        omakotitalo            ympärivuotinen loma-asunto               kesämökki                muu, mikä: 

Valmistumisvuosi:                         Kokonaispinta-ala (ilman kuistia):                                     m2   Kuistin pinta-ala:                    m2 
Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali (vain yksi rasti)  Julkisivumateriaali (vain yksi rasti)  

       betoni             tiili             teräs             puu            muu         betoni           tiili          metallilevy           kivi          puu 

                                                                                                                                        lasi            muu 
Verkosto, joihin rakennus on liitetty 

          viemäri             vesijohto             sähkö              maakaasu              kaapeli 
Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti) 

          vesikeskuslämmitys         ilmakeskuslämmitys         suora sähkölämmitys         uunilämmitys           ei kiinteää lämmityslaitetta 
Lämmityksen polttoaine (vain yksi rasti) 

        kaukolämpö          polttoöljy           sähkö            kaasu             puu          turve         maalämpö           muu: 
Rakennuksen varustetaso 

         viemäri           vesijohto           sähkö           kaasu            lämmin vesi              aurinkopaneeli                

         hissi              koneellinen ilmastointi               sauna                   sisä-wc                             Tulisijojen lukumäärä__________         

RAKENNUKSEEN TEHDYT PERUSPARANNUKSET JA KORJAUSTOIMENPITEET: 

lämmitysjärjestelmä                                  vuosi vesikate ja ulkoseinän pinnoite                    vuosi 

vesijohto ja viemäri                                  vuosi koneellinen ilmastointi      vuosi 

sähkölaitteet vuosi ulkopuolinen lisäeriste       vuosi 

ovet ja ikkunat vuosi muu:      vuosi 

Onko rakennus lopputarkastettu?__________________                    

Lisätietoja: 

 

 

 

  

  

  

 

 

   

      

 

     

     

        

      

    

 

 

    

 



KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 

 MUUT RAKENNUKSET: 
Rakennuksen tyyppi:       

       sauna          autotalli           talousrakennus   

muu, mikä:        

Kokonaispinta-ala: 
 Rakennuksen varusteet:     

       viemäri           vesijohto           sähkö 

       wc              lämpöeristys            tulisija                                 Valmistumisvuosi: 

        rakennus on purkukuntoinen 
Keskeneräisen rakennuksen 
valmistumisaste:                           % 

Kantava rakenne:  

         puu                   kivi/metalli 
 

Rakennuksen tyyppi:       

       sauna          autotalli           talousrakennus   

muu, mikä:        

Kokonaispinta-ala: 
 Rakennuksen varusteet:     

       viemäri           vesijohto           sähkö 

       wc              lämpöeristys            tulisija                                 Valmistumisvuosi: 

        rakennus on purkukuntoinen 
Keskeneräisen rakennuksen 
valmistumisaste:                           % 

Kantava rakenne:  

         puu                   kivi/metalli 
 

Rakennuksen tyyppi:       

       sauna          autotalli           talousrakennus   

muu, mikä:        

Kokonaispinta-ala: 
 Rakennuksen varusteet:     

       viemäri           vesijohto           sähkö 

       wc              lämpöeristys            tulisija                                 Valmistumisvuosi: 

        rakennus on purkukuntoinen 
Keskeneräisen rakennuksen 
valmistumisaste:                           % 

Kantava rakenne:  

         puu                   kivi/metalli 
 

Rakennuksen tyyppi:       

       sauna          autotalli           talousrakennus   

muu, mikä:        

Kokonaispinta-ala: 
 Rakennuksen varusteet:     

       viemäri           vesijohto           sähkö 

       wc              lämpöeristys            tulisija                                 Valmistumisvuosi: 

        rakennus on purkukuntoinen 
Keskeneräisen rakennuksen 
valmistumisaste:                           % 

Kantava rakenne:  

         puu                   kivi/metalli 
 

Rakennuksen tyyppi:       

       sauna          autotalli           talousrakennus   

muu, mikä:        

Kokonaispinta-ala: 
 Rakennuksen varusteet:     

       viemäri           vesijohto           sähkö 

       wc              lämpöeristys            tulisija                                 Valmistumisvuosi: 

        rakennus on purkukuntoinen 
Keskeneräisen rakennuksen 
valmistumisaste:                           % 

Kantava rakenne:  

         puu                   kivi/metalli 
 

Rakennuksen tyyppi:       

       sauna          autotalli           talousrakennus   

muu, mikä:        

Kokonaispinta-ala: 
 Rakennuksen varusteet:     

       viemäri           vesijohto           sähkö 

       wc              lämpöeristys            tulisija                                 Valmistumisvuosi: 

        rakennus on purkukuntoinen 
Keskeneräisen rakennuksen 
valmistumisaste:                           % 

Kantava rakenne:  

         puu                   kivi/metalli 
 

Rakennuksen tyyppi:       

       sauna          autotalli           talousrakennus   

muu, mikä:        

Kokonaispinta-ala: 
 Rakennuksen varusteet:     

       viemäri           vesijohto           sähkö 

       wc              lämpöeristys            tulisija                                 Valmistumisvuosi: 

        rakennus on purkukuntoinen 
Keskeneräisen rakennuksen 
valmistumisaste:                           % 

Kantava rakenne:  

         puu                   kivi/metalli 
 

Kiinteistön jätevesijärjestelmä: 

       viemäriverkosto          imeytys harmaille vesille        umpisäiliö          imeytyskenttä           muu, mikä? 

Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja päiväys 

_______________________________________________________________ 

Viranomaisen tarkastusmerkinnät: rakennus löytyy:       seurantakartta      tietokanta        lupalista       kiinteistöverotiedot pa: 
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