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Maastoryhmä suorittaa kiinteistöllä kaikkien rakennusten ja rakennelmien pinta-alan mittauksen ja rakennusten 

ominaisuustietojen kartoituksen. Käynnillä kirjataan rakennusten lukumäärä ja rakennustyypit sekä sijainti. 

Pinta-alan ja ominaisuustietojen kerääminen ei vaadi sisäänpääsyä rakennukseen. Kaikki mittaus- ja kartoitus-

toimenpiteet suoritetaan rakennuksen ulkopuolelta. Mittauskäynnit ovat nopeita, eikä kiinteistön omistajan läs-

näoloa välttämättä tarvita. Nämä toimenpiteet ovat kiinteistön omistajalle maksuttomia ja kuuluvat tehtävään 

projektiin. Mittauksen suorittajilla on henkilökortit esillä. 

MITTAUKSESTA SOPIMINEN 

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

 Yhteyshenkilön nimi   Puhelin 

Mikäli tietoja ei saada, joudutaan kiinteistölle suorittamaan virallinen tarkastuskäynti. Rakennusvalvonnalla on oikeus 

perustellusta syystä päästä kiinteistölle, kuten epäiltäessä puutteita rakennus- tai lupatiedoissa. Tällöin peritään tar-

kastuskäynnistä rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. (MRL 145§) 

KIINTEISTÖN TIEDOT   (kiinteistön omistaja tai hänen edustaja täyttää)

Kiinteistötunnus 208 - -  - 
 Tilan nimi  

Osoite 

OMISTAJAN TIEDOT: 
Omistajan nimi   Puhelin 

Osoite  Sähköposti  

Muut omistajat 

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

RAKENNUSPAIKKA: 

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

Kaavatilanne:   ☐asemakaava   ☐ranta-asemakaava   ☐yleiskaava 

 ☐osayleiskaava   ☐ei kaavaa

Kaavamerkintä (jos tiedossa): 
Kortteli / tontti:   

Tontilla on:  ☐oma ranta   ☐rantaoikeus   Vuodesta: 

☐maa- tai metsätalousverotuksen piirissä olevia rakennuksia   ☐muiden omistajien rakennuksia

Vuokralaisen nimi ja yhteystiedot 

PÄÄ-/ASUIN-/LOMARAKENNUKSEN TIEDOT: 

Rakennuksen tyyppi: 

☐ asuinrakennus

☐ ympärivuotinen vapaa-ajan asunto

☐ osavuotinen vapaa-ajan asunto

☐ muu, mikä:

Kokonaispinta-ala: Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐lämminvesi  ☐aurinkopaneeli

☐koneellinen ilmastointi  ☐vesi-wc 

☐lämpöeristys  ☐tulisija  ☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistumis-

aste:            % 
Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐teräs   ☐tiili

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: Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:        % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐teräs   ☐tiili

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

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala: Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:        % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐teräs   ☐tiili

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

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala: Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:        % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐teräs   ☐tiili

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

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala: Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:        % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐teräs  ☐tiili

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

Rakennuksen tyyppi: 

☐sauna   ☐autotalli   ☐talousrakennus

☐muu, mikä:

Kokonaispinta-ala: Rakennuksen varusteet: 

☐sähkö  ☐vesijohto  ☐viemäri

☐wc  ☐lämpöeristys  ☐tulisija

☐kantovesi

Valmistumisvuosi: 

☐ rakennus on purkukuntoinen
Keskeneräisen rakennuksen valmistu-

misaste:        % 

Kantava rakenne: 

☐puu   ☐betoni   ☐teräs   ☐tiili

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

Kiinteistön jätevesijärjestelmä: 

☐viemäriverkosto   ☐kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, jonne ohjattavat vedet:   ☐WC   ☐harmaat jätevedet

 mikä: 

Kiinteistön liittymät verkostoihin: 

☐sähkö   ☐vesijohto   ☐kaukolämpö   ☐valokuitu  ☐muu, mikä:

Lomakkeen täyttäjän päiväys ja allekirjoitus 

Päivämäärä                 Allekirjoitus 

Nimen selvennys  

Omistaja- ja osoitetiedot on saatu kiinteistötunnuksen mukaan: 

Rakennusrekisteri, Kalajoen kaupunki 

Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus 

Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 
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