
KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE / Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannus  

__________________________________________________________________________

Rakennusvalvonta

1 

KIINTEISTÖN (MAA-ALUEEN) TIEDOT   (1 tontti/lomake) 

Kiinteistötunnus 208-

Osoite 

OMISTAJAN TIEDOT: 
Omistajan / Yhteyshenkilön nimi 

Osoite   Puhelin 

Muut omistajat 

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

☐En tarvitse ilmoitusta   ☐Haluan ilmoituksen käynnistä etukäteen tekstiviestillä   ☐Haluan sopia tapaamisen

RAKENNETTU ALUE: 

Tontin pinta-ala:  ha/m2   Rakennukset sijaitsevat:    ☐samassa pihapiirissä   ☐hajallaan 

Tontilla on:   ☐asemakaava   ☐ranta-asemakaava   ☐yleiskaava  Kaavamerkintä (jos tiedossa): 

☐oma ranta   ☐rantaoikeus   Vuodesta:

Tontilla on:   ☐maa- tai metsätalousverotuksen piirissä olevia rakennuksia   ☐muiden omistajien rakennuksia 

Vuokralaisen nimi ja yhteystiedot 

PÄÄ-/ASUIN-/LOMARAKENNUKSEN TIEDOT: 

Tyyppi:    ☐ asuinrakennus   ☐ ympärivuotinen loma-asunto   ☐ kesämökki   ☐ muu, mikä: 

Valmistumisvuosi:  m2 (yli 160cm korkea tila, kaikki kerrokset) 

kellarin pinta-ala: 

Kokonaisala: 

     m2   kuistin pinta-ala: m2             Kerrosluku: 

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

☐puu   ☐betoni   ☐metalli  ☐tiili ☐puu   ☐tiili   ☐betoni   ☐muu:

Verkosto, joihin rakennus on liitetty 

☐sähkö   ☐vesijohto   ☐viemäri   ☐kaapeli

Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti) 

☐uunilämmitys   ☐suora sähkö   ☐vesikeskuslämmitys   ☐ilmakeskuslämmitys   ☐ei kiinteää lämmityslaitetta    ☐muu:

Lämmityksen polttoaine (vain yksi rasti) 

☐puu   ☐sähkö   ☐öljy   ☐kaukolämpö   ☐kaasu   ☐maalämpö   ☐muu:

Rakennuksen varustetaso 

☐sähkö   ☐vesijohto   ☐lämmin vesi   ☐viemäri   ☐kaasu   ☐aurinkopaneeli   ☐sisä wc

☐koneellinen ilmastointi   ☐sauna   ☐hissi   ☐kompostoiva käymälä   ☐tulisija

Rakennuksella on rakennuslupa   ☐kyllä   ☐ei   ☐ei tietoa 

Rakennus on lopputarkastettu     ☐kyllä   ☐ei   ☐ei tietoa 

Lisätietoja: 

- -
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MUUT RAKENNUKSET 

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala:
Kerrosluku: 

Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:                    % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐metalli   ☐tiili

Rakennuksella on:   ☐rakennuslupa   ☐toimenpidelupa   ☐toimenpideilmoitus   ☐ei mitään näistä   ☐ei tietoa 

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala:
Kerrosluku: 

Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:              % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐metalli   ☐tiili

Rakennuksella on:   ☐rakennuslupa   ☐toimenpidelupa   ☐toimenpideilmoitus   ☐ei mitään näistä   ☐ei tietoa 

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala:

Kerrosluku:

Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:              % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐metalli   ☐tiili

Rakennuksella on:   ☐rakennuslupa   ☐toimenpidelupa   ☐toimenpideilmoitus   ☐ei mitään näistä   ☐ei tietoa 

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala:
Kerrosluku: 

Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:              % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐metalli  ☐tiili

Rakennuksella on:   ☐rakennuslupa   ☐toimenpidelupa   ☐toimenpideilmoitus   ☐ei mitään näistä   ☐ei tietoa 

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala:
Kerrosluku: 

Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:              % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐metalli   ☐tiili

Rakennuksella on:   ☐rakennuslupa   ☐toimenpidelupa   ☐toimenpideilmoitus   ☐ei mitään näistä   ☐ei tietoa 

Kiinteistön jätevesijärjestelmä:

☐viemäri   ☐imeytys harmaille vesille   ☐umpisäiliö   ☐imeytys/suodatuskenttä   ☐muu:

Lomakkeen täyttäjän päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 

Päivämäärä_____________Allekirjoitus_________________________________________________________________________
Nimen selvennys

Omistaja- ja osoitetiedot on saatu kiinteistötunnuksen mukaan: 
Rakennusrekisteri, Kalajoen kaupunki
Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus 
Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos
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