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Kiinteistön tiedot  

Kiinteistötunnus  

317 -                -                    -  
 

Kiinteistön osoite  

Omistajan / yhteyshenkilön tiedot  

Nimi  Osoite  

Puhelinnumero  Sähköposti  

Aika ja paikka  Allekirjoitus  

 

Pää-/asuinrakennuksen tiedot  

Kartalla numero 

        1 
 Pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa: 

Rakennustyyppi  

☐Omakotitalo ☐Ympärivuotinen loma-asunto ☐Kesämökki ☐Muu, mikä: 

☐Kiinteistöllä ei ole päärakennusta 

Valmistumisvuosi  Pinta-ala (ilman kuistia / kellaria)  

m2  

Kerrosluku  Kellarin pinta-ala   Kuistin pinta-ala 

m2  

Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali  

☐Puu ☐Kivi ☐Metalli ☐Betoni ☐Tiili ☐Muu: 

Julkisivumateriaali  

☐Puu ☐Tiili ☐Betoni ☐Metallilevy ☐Kivi ☐Muu 

Liittymät verkostoihin  

☐Sähkö ☐Vesijohto ☐Viemäriliittymä 

Pääasiallinen lämmitystapa ( yksi rasti )  

☐Sähkö ☐ Ilmakeskuslämmitys ☐ Vesikeskuslämmitys ☐Uunilämmitys 

☐Ei kiinteää lämmityslaitetta Muu 

Lämmityksen polttoaine ( yksi rasti )  

☐Sähkö ☐Polttoöljy ☐Maalämpö ☐Puu ☐Kaasu ☐Kauko- tai aluelämpö ☐Hiili ☐Turve ☐Muu 

Rakennuksen varustetaso  

☐Sähkö ☐Vesijohto ☐Viemäri ☐Lämmin vesi ☐Kaasu ☐Aurinkopaneeli ☐Sisä wc ☐Koneellinen ilmastointi 

☐Sauna ☐Tulisija 

Peruskorjaukset ja laajennukset ( vuosi ja toimenpide )  

Lisätietoja  
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Muut rakennukset  

Kartalla numero 

                
Pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa:  

Rakennuksen tyyppi  

☐Sauna  ☐Autotalli  ☐Talousrakennus  

☐Maa- / metsätalouden tuotantorakennus 

☐Muu, mikä:  

Valmistumisvuosi  Rakennuksen varusteet  

☐Sähkö☐Vesijohto  ☐Viemäri  

☐WC  ☐Lämpöeristys ☐Tulisija  

Pinta-ala  
  
    m2  

Kantava rakenne  

☐Puu ☐Tiili ☐Kivi ☐Betoni ☐Metalli  

  
 

Kartalla numero 

                
Pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa:  

Rakennuksen tyyppi  

☐Sauna  ☐Autotalli  ☐Talousrakennus  

☐Maa- / metsätalouden tuotantorakennus 

☐Muu, mikä:  

Valmistumisvuosi  Rakennuksen varusteet  

☐Sähkö☐Vesijohto  ☐Viemäri  

☐WC  ☐Lämpöeristys ☐Tulisija  

Pinta-ala  
  
    m2  

Kantava rakenne  

☐Puu ☐Tiili ☐Kivi ☐Betoni ☐Metalli  

  
 

Kartalla numero 
                

Pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa:  

Rakennuksen tyyppi  

☐Sauna  ☐Autotalli  ☐Talousrakennus 

☐Maa- / metsätalouden tuotantorakennus 

☐Muu, mikä:  

Valmistumisvuosi  Rakennuksen varusteet  

☐Sähkö☐Vesijohto  ☐Viemäri  

☐WC  ☐Lämpöeristys ☐Tulisija  

Pinta-ala  
  
    m2  

Kantava rakenne  

☐Puu ☐Tiili ☐Kivi ☐Betoni ☐Metalli  

  
 

Kartalla numero 
               

Pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa:  

Rakennuksen tyyppi  

☐Sauna  ☐Autotalli  ☐Talousrakennus  

☐Maa- / metsätalouden tuotantorakennus 

☐Muu, mikä:  

Valmistumisvuosi  Rakennuksen varusteet  

☐Sähkö☐Vesijohto  ☐Viemäri  

☐WC  ☐Lämpöeristys ☐Tulisija  

Pinta-ala  
  
    m2  

Kantava rakenne  

☐Puu ☐Tiili ☐Kivi ☐Betoni ☐Metalli  

  

 
 


