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Kiinteistötietojen ilmoituslomake/rakennuspaikka 
 
KIINTEISTÖTUNNUS        Päiväys 
 
Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja, se koostuu tiedoista: kunnan numero- kylän numero-talon 
numero tilan numero (508-000-0000-0000) 
 

Kiinteistötunnus: 

Osoite: 

           
 
Kiinteistön omistajan tiedot 
Täyttäkää omistajan tiedot. Tässä kohdassa voitte pyytää tapaamista, jolloin soitamme tai lähetämme 
tekstiviestin ja sovimme käynnille ajan, jolloin voitte olla läsnä mittauksen ajan. Muutoin tarkastuskäynti ei vaadi 
kiinteistönomistajan läsnäoloa. 
 

Nimi (omistajan nimi tai yhteyshenkilön nimi) 
 

Nimi (omistajan nimi tai yhteyshenkilön nimi) 

Lähiosoite 
 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelinnumero 
 

Puhelinnumero 

Muut omistajat 
 

Tapaaminen 
 

□En tarvitse ilmoitusta □Haluan ilmoituksen käynnistä □Haluan sopia tapaamisen 

 
Rakennettu alue 
Muiden omistajien rakennukset ja maa- ja metsätalousrakennukset on hyvä ilmoittaa lomakkeessa. Vuokralaisen 
yhteystiedot tarvitaan, jotta hänelle voidaan lähettää kyselylomake hänen hallinnoimistaan rakennuksista. 
Rakennuksen sijainnin ilmoittaminen on tärkeää, mikäli ne eivät sijaitse samassa pihapiirissä. 
 

Kiinteistöllä on: 

□maa- ja metsätalousverotuksen piirissä olevia rakennuksia □muiden omistajien rakennuksia 

Rakennukset sijaitsevat: 

□samassa pihapiirissä □muualla □kiinteistöllä ei ole rakennuksia 

Vuokralaisen nimi ja yhteystiedot: 
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Pää- / Asuinrakennuksen tiedot 
Täyttäkää pää/ asuinrakennuksen tiedot mahdollisimman tarkasti. 
 

Rakennuksen tyyppi: 

□omakotitalo □ympärivuotinen loma- asunto □kesämökki □muu mikä? 

Rakennus on pääasiassa: 

□vakituisessa asuinkäytössä □muussa asuinkäytössä □muussa käytössä, missä? 

Alkuperäinen valmistumisvuosi (valmistumisvuosi on tärkeä tieto, täsmällisen vuoden puuttuessa arvio riittää) 
 

Kokonaispinta-ala (kokonaispinta-alaan lasketaan kaikkien kerrosten yhteinen pinta-ala ulkomitoin, mukaan ei 
lasketa korkeudeltaan alle 160 cm tiloja, parvekkeita tai katoksia) 
Kokonaispinta-ala (ilman terassia/parveketta)               m2          kerrosten lukumäärä 

Terassin pinta-ala (terassina pidetään katettua tilaa sisä- ja ulkotilojen välillä) 
                       m2 

Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali (vain yksi vaihtoehto) 

□puu □tiili/ kivi □teräs □betoni/ kevyt betoni (leca- harkko tms.) □muu, mikä? 

Julkisivumateriaali (vain yksi vaihtoehto) 

□puu □tiili □betoni □kivi □lasi □metallilevy □muu, mikä? 

Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi vaihtoehto) 

□uunilämmitys □suora sähkö □öljy □vesikeskuslämmitys □ilmakeskuslämmitys □ei kiinteää 

lämmityslaitetta  

Lämmityksen polttoaine/ lämmönlähde (vain yksi vaihtoehto) 

□puu □sähkö □öljy □kaukolämpö □kaasu □hiili □turve □maalämpö □muu, mikä? 

Verkostot, joihin rakennus on liitetty 

□sähkö □vesijohto □viemäri □kaapeli □maakaasu □kiinteistön jätevesijärjestelmään 

Rakennuksen varustelutaso 

□sähkö □vesijohto □viemäri □sauna □sisä wc □lämminvesi □kaasu □aurinkopaneeli □koneellinen 

ilmastointi □hissi 

Tulisijojen lukumäärä 
                                                kpl 

Onko laajennus lopputarkastettu?  kyllä  ei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


