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rc¡n¡r¡lsröru (MAA-ALUEEN) TrEDor, 1 ToNTTt / LzMAKE

Kiinteistötunnus: Kiinteistön nimi:

Katuosoite:

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: ! kyllä ! ei (Viranomainen täyttää)

OMISTAJAN TIEDOT:

Omistajan / yhteyshenkilön nimi

Henkilötunnus / Y-tunnus

Osoite: Puhelinnumero:

Kartoituskäyntiä varten: (käynti kestää muutaman minuutin/kiinteistö, käynti ei edellytä omistajan läsnäoloa)

n En tarvitse ilmoitusta n Hrlrrn ilmoituksen käynnistä etukäteen tekstiv¡estillä

Kiínteistölß ei sijaitse rakennuksia I

RAKENNETTU AIUE:
Tontin pinta-ala:

Rakennusten lukumäärä

ha/m2 Rakennukset sijaitsevat: I samassa pihapiirissä ! hajallaan

Tontilla on: ! oma ranta ! rantaoikeus ! ranta-asemakaava vuodesta

Tontilla on: ! maa- taí metsätalousverotuksen rakennuksia ! muiden omistajien rakennuksia

Muun omistajan / vuokralaisen nimi ja yhteystiedot:

INRAKENNUKSEN TIEDOT:

Omistaja- ja oso¡tet¡edot kiinteistötunnuksen mukaan 21-.ll.20L8;
Väestöt¡etojå rjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 Helsinki
Ki¡nteistötietopalvelu, Maa nmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki

omakotitalo ! ympärivuotinen loma-asunto I kesämökki ! muu, mikä
ki¡nteistöllä ei ole päärakennusta

Tvvppi

Valmistumisvuosi: Kerrosluku:

Kokonaispinta-ala (ilman avonaisia katettuja terasseja): m2 Kerrosala m2

Laajennus,taiesim'lämpöeristettykuisti,pinta-ala:m2Laajennuksenrakennusvuosi-

Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty:_(huom! käyttöönottotarkastus ei ole loppukatselmus)

Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti) Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)

npru n t¡u¡ n r"trlli npw nt¡¡l¡ f]t¡u¡ ntas¡ lbeton¡
Verkosto, joihin rakennus on liitetty
n sähkö n vesijohto nviemäri n kaapel¡ n maakaasu

Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)

n sähkölämmitys n kaukolämpö n maalämpö n uunilämmitys ! vesikeskuslämmitys ! ilmakeskuslämmitys

n ri t¡¡nt"eä lämmitvslaitetta
Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)

npru nsähkö ! maalampcinkaukolämpönkaasu n polttoöljvn n¡¡l¡ n trru" ! muu:
Rakenn u ksen varustetaso

! sähkö ! vesijohto I viemäri ! sauna

n kaasu

! tammin vesi I sisä-wc (viemäröinti) [ palovaroitin

n aurinkopaneeli Tulisijojen lukumäärä:n n¡ss¡ n koneellinen ilmastointi
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Kiinteistön talousveden hankinta:

I tiittynyt vesijohtoverkostoon ! oma taivo ! kantovesi

Rakennus 1, MUUT RAKENNUKSET:

Omistaja- ja osoitetiedot kiinteistötunnuksen mukaan 2L.LL.2OL8:
Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 Helsinki
Ki¡nteistötietopa lvelu, Maa nmittausla¡tos, PL 84, 00521 Helsinki

K¡¡nte¡stön jätevedet:

! tlintelstcillä syntyy harmaita jätevesiä (pesu-, ja tiskivedet)

! tiinteistcillä syntyy mustia jätevesiä (wc-vedet)

fl k¡¡nt"¡tt,illä on kuivakäVmälä /kompostikäymälä tms. (ei lasketa umpisäiliöksi)

Ki¡nte¡stön jätevesijä rjestelmä
nkunnallistekniikka
! kiinteistokohtainen oma jätevesijärjestelmä :

Jätevesijärjestelmän raken nusvuosi:
Vuosi ! ei tietoa I perusparannusvuosi

Jätevesijärjestelmän lietesäiliöt:

! umpisäiliö 

-kpl 
-m3 

umpisäiliöön johdetaan n wc-vedet ! harmaat vedet

! saostussäiliöt 

-kpl-mt 

saostussäiliöön johdetaan n wc-vedet !harmaat vedet

I muu säiliö 

-kpl 
-mt 

säiliöön johdetaan ! wc-vedet ! harmaat vedet

Järjestelmän sijainti k¡inteistöllä

Jäteveden käs¡ttelytapa:
n maasuodatus/ maaperäkäsittely n puhdistamo n imeytyskaivo

kuvaile lyhyesti

Käsitellyn jäteveden ympäristöön johtaminen

n imeytyskenttä ! imeytyskaivo !imeytys kivipesään !imeytys maahan, miten? !ojaan/uomaan

Rakennuksen tyyppi:

! sauna I talousrakennus
maa, - metsä- tai kalatalouden rakennus
muu, mikä:

Valmistumisvuosi: Rakennuksen varusteet:

nsähkö nvesijohto nviemäri

n vesi-wc n lämpöeristys

! aurinkopaneeli

Kokonaispinta-ala

L¡sätietoja: Kerrosala Kerrosluku: Kantava rakenne:

n pr, ! t<ivi n metatl¡ muu

Ko. rakennu ksen jätevesijä rjestelmä

! yhdistetty päärakennuksen järjestelmään

n ei jätevesijärjestelmää

Rakennuksen lämmitystapa:

nsähkö n rrr,
nuuni
! ei kiinteää lämmityslaitetta

Julkisivumateriaali:

n pru n tiitiI metattitevy

n t¡u¡ n mu*



Rakennuksen tyyppi:

! sauna ! talousrakennus

! maa, - metsä- tai kalatalouden rakennus

I muu, mikä:

Valmistumisvuosi: Rakennuksen varusteet:

n sähkö n vesijohto flviemäri

n vesi-wc fl lämpöeristys

fl aurinkopaneeli

Kokonaispinta-ala:

Lisätietoja Kerrosala: Kerrosluku: Kantava rakenne:

n pr, I tcivi n."t.tt¡ muu

Ko. rakennu ksen jätevesijärjestelmä:

n yhdistetty päärakennuksen järjestelmään

ll ei iätevesi¡är¡estelmää

Rakennuksen lämmitystapa:

nsähkö n rrr,
! uuni

n ei kiinteaä lämmitvslaitetta

Julkisivumateriaali:

n pu, n tliliI metallilevy

n t¡u¡ n rr*
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Rakennus 2, MUUT RAKENNUKSET:

Rakennus MUUT RAKENNUKSET:

Rakennus MUUT RAKENNUKSET:

Rakennus 5, MUUT RAKENNUKSET:

Omistaja- ja osoitetiedot kiinteistötunnuksen mukaan 2l'tl-.20t8z
Väestötietojä rjestelmä, Väestörek¡steri keskus, PL I23, 00531 Helsi nki

Kiinteistötietopalvelu, Maanmittausla¡tos, PL 84, 00527 Helsinki

Valmistumisvuosi:Rakennuksen tyyppi:

! sauna I talousrakennus

f] maa, - metsä- tai kalatalouden rakennus

! muu, mikä:

Kokonaispinta-ala:

Rakennuksen varusteet:

n sähkö n vesijohto nviemäri

n vesi-wc n lämpöeristys

! aurinkopaneeli
Lisätietoja Kerrosala: Kerrosluku: Kantava rakenne:

f]pr, !tivi nretall¡ nmru
Ko. rakennuksen jätevesijärjestelmä

n yhdistetty päärakennuksen järjestelmään

n ei iätevesijäriestelmää

Rakennuksen lämmitystapa:

nsähkö n rrr,
n uun¡

f] ei kiinteaä lämmityslaitetta

Julkisivumateriaali:

f]pru n tiiti! metattitevy

f]tiu¡ ! muu

Valmistumisvuosi:Rakennuksen tyyppi:

I sauna ! talousrakennus

! maa, - metsä- tai kalatalouden rakennus

fl muu, mikä:

Kokonaispinta-ala

Rakennuksen varusteet:

n sähkö n vesijohto nviemäri

n vesi-wc n lämpöeristys

I aurinkopaneeli
Lisätietoja Kerrosala: Kerrosluku: Kantava rakenne:

muun pr, ! t<ivi n r"tatt¡

Ko. rakennuksen jätevesijärjestelmä:

n yhdistetty päärakennuksen järjestelmään

l-l ei iätevesiiäriestelmää

Rakennuksen lämm¡tystapa:

lsähk<i n rrr,
n uuni
f] ei kiinteää lämmitvslaitetta

Julkisivumateriaali:

f]pru n tiitiI metatt¡tevy

flt¡ui n 'r,

Rakennuksen tyyppi:

! sauna ! talousrakennus
maa, - metsä- tai kalatalouden rakennus
muu, mikä:

Valmistumisvuosi: Rakennuksen varusteet:

n sähkö ! vesijohto n viemäri

I vesi-wc I lämpöeristys
n aurinkopaneeli

Kokonaispinta-ala:

Lisätietoja Kerrosala: Kerrosluku: Kantava rakenne:

n pru n t¡v¡ n r"t.tt¡ ! muu

Ko. rakennuksen jätevesijärjestelmä

! yhdistetty päärakennuksen järjestelmään

l-l ei iätevesiiäriestelmää

Rakennuksen lämmitystapa:

lsähkö n rrr,
uuni
ei kiinteää lämmitvslaitetta

Julkisivumateriaali;

I pru n tiitiI metallilevy

n t¡u¡ n m*
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Vo¡t ilmo¡ttaa lisää rakennuksia tässä ta¡ antaa muita lisätietoja kiinte¡stöstä

n t¡¡nte¡strille on lukittu puomi n pelastuslaitoksella on avain puomiin

fl k¡¡nte¡strillä voi olla koira/koiria vapaana

Kiinteistön omistajan ta¡ om¡staj¡en allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys

JJ-

vrRANoMArrurru rÄnrÄÄ

Omistaja- ja oso¡tet¡edot kiinteistötunnuksen mukaan 2l'Ll,20t8:
Väestöt¡etojärjestelmä, Väestörek¡sterikeskus, PL 723, 00531 Helsinki

Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos, PL 84, 0052L Helsinki

Käynnin tarkoitus

! kartoitus

! muu, mikä:

Rakennusten lkm Ta rkastettu ilmakuvista

Päivämäärä Mittaaja

Loppuunkäsittely pvm

ATLEKIRJOITUS


