
 Kiinteistöllä on:  

SAUVON KUNTA 
 
Vahtistentie 5 
21570 SAUVO 
 
Puh: (02) 474 4100

KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

 KIINTEISTÖN TIEDOT

KatuosoiteKiinteistötunnus:

 Rakennukset sijaitsevat:  samassa pihapiirissä  hajallaan  ei rakennuksia

 vuodesta:

SähköpostiPuhelinToimipaikka

Osoite Postinro

Hlö/Y-tunnusNimi

 OMISTAJIEN TIEDOT

 PÄÄ-/ASUINRAKENNUKSIEN TIEDOT

kesämökki

 ympärivuotinen loma-asunto

muu rakennus, mikä:

 Kartoituskäynti: (ilmainen, omistajan läsnäolo ei ole välttämätöntä)
 Emme tarvitse ilmoitusta  Haluan ilmoituksen käynnistä etukäteen tekstiviestillä  Haluan sopia tapaamisen

 Kiellän ilmaisen mittauskäynnin (rakennusvalvonnan suorittamana käyntimaksu on taksan mukainen)

Hlö/Y-tunnusNimi

SähköpostiPuhelinToimipaikka

Osoite Postinro

kerrostalorivitalo

 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty?  
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus) Kyllä, pvmEi

yhden asunnon talo kahden asunnon talo
 Rakennuksen käyttötarkoitus:

 Rakennus on pääasiassa:
vakituisessa asuinkäytössä

loma-asumiskäytössä

toimitila- ja tuotantokäyttöön

muussa käytössä

muussa tilapäisessä asuinkäytössä

tyhjillään hylätty

Rakennuksen numero, pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa: Valmistumisvuosi:

 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)   
 puu tiili betoni muu, mikä?metalli

 Rakentamistapa: 

puu tiili kivi lasi betoni
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)

muu, mikä?

elementti paikalla tehty

 Verkosto joihin rakennus on liitetty:   
 sähkö vesijohto viemäri kaapeli/kuitu maakaasu

suora sähkölämmitys

kaukolämpö uunilämmitys

vesikeskuslämmitys ilmakeskuslämmitys

ei kiinteää lämmityslaitetta

 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)   
 

 Kokonaispinta-ala :     Kuistin pinta-ala:     Kellarin pinta-ala:m2 m2m2

 Kuisti on: umpinainen kylmä lämpöeristetty

 oma ranta  rantaoikeus  asemakaava rantaosayleiskaava  rantakaava



 PÄÄ-/ASUINRAKENNUKSIEN TIEDOT

sähkö viemäri

kaasu

vesijohto
 Varusteet:

aurinkopaneeli

lämmin vesi

uima-allas

sauna

hissi

koneellinen ilmastointi

väestönsuoja

Lämmitysjärjestelmä  vuosi

Vesijohto ja viemäri  vuosi

Sähkölaitteet   vuosi

Ovet ja ikkunat   vuosi Muu              vuosi

Ulkopuolinen lisäeriste            vuosi

Koneellinen ilmastointi            vuosi

Vesikate ja ulkoseinän pinnoite           vuosi

 Rakennukseen tehdyt perusparannukset ja korjaustoimenpiteet:

 JÄTEVESIEN KÄSITTELY

 Kiinteistön jätevesijärjestelmä:
kunnallistekniikka umpisäiliö maasuodattamo

muu, mikä?

 Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi: ei tietoa

pelkkä kantovesipienpuhdistamo

maahan imeytys ei käsittelyjärjestelmääsaostussäiliö

Lisätietoja:

pvm

Kiinteistön omistajan/omistajien allekirjoitus ja nimenselvennys

Jos kiinteistöllänne sijaitsee muita yli 5 m2:n kokoisia rakennuksia, jatkakaa lomakkeen täyttöä 
sivuille 3-4. 

 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)   
 maalämpöpuu sähkö kaukolämpö

kaasu

polttoöljy

hiili turve muu, mikä?:



 Rakennus on:

MUUT RAKENNUKSET

Kyllä, pvmEi
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty?  
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)

Muu rakennus, mikä?sauna autotalli talousrakennus
 Rakennuksen käyttötarkoitus:

maa- ja metsätalouden rakennus

 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)   
 

puu tiili kivi lasi betoni
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)

muu, mikä?

Valmistumisvuosi:Rakennuksen numero, pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa: 

 Verkosto joihin rakennus on liitetty:   
 sähkö vesijohto viemäri kaapeli/kuitu maakaasu

lämpöeristetty kevytrakenteinen

 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)   
 

 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)   
 suora sähkölämmitys

kaukolämpö

maalämpö

uunilämmitys

vesikeskuslämmitys ilmakeskuslämmitys

puu sähkö kaukolämpö

kaasu

polttoöljy

hiili turve

muu, mikä?:

ei kiinteää lämmityslaitetta

 Varusteet:
sähkö viemäri

kaasu

vesijohto aurinkopaneelilämmin vesi

uima-allas

sauna

hissikoneellinen ilmastointi väestönsuoja

puu tiili betoni metalli muu, mikä?

Kiinteistötunnus: Katuosoite:

 Kokonaispinta-ala :     Kuistin pinta-ala:     Kellarin pinta-ala:

 Kuisti on: umpinainen kylmä lämpöeristetty

m2 m2 m2

Kyllä, pvmEi
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty?  
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)

Muu rakennus, mikä?sauna autotalli talousrakennus
 Rakennuksen käyttötarkoitus:

maa- ja metsätalouden rakennus

 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)   
 

puu tiili kivi lasi betoni
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)

muu, mikä?

Valmistumisvuosi:Rakennuksen numero, pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa:

 Verkosto joihin rakennus on liitetty:   
 sähkö vesijohto viemäri kaapeli/kuitu maakaasu

 Rakennus on: lämpöeristetty kevytrakenteinen

 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)   
 

 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)   
 suora sähkölämmitys

kaukolämpö

maalämpö

uunilämmitys

vesikeskuslämmitys ilmakeskuslämmitys

puu sähkö kaukolämpö

kaasu

polttoöljy

hiili turve

muu, mikä?:

ei kiinteää lämmityslaitetta

 Varusteet:
sähkö viemäri

kaasu

vesijohto aurinkopaneelilämmin vesi

uima-allas

sauna

hissikoneellinen ilmastointi väestönsuoja

puu tiili betoni metalli muu, mikä?

Kiinteistötunnus: Katuosoite:

 Kokonaispinta-ala :     Kuistin pinta-ala:     Kellarin pinta-ala: 

 Kuisti on: umpinainen kylmä lämpöeristetty

m2 m2 m2



MUUT RAKENNUKSET

Kyllä, pvmEi
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty?  
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)

Muu rakennus, mikä?sauna autotalli talousrakennus
 Rakennuksen käyttötarkoitus:

maa- ja metsätalouden rakennus

 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)   
 

puu tiili kivi lasi betoni
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)

muu, mikä?

Valmistumisvuosi:Rakennuksen numero, pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa:

 Verkosto joihin rakennus on liitetty:   
 sähkö vesijohto viemäri kaapeli/kuitu maakaasu

 Rakennus on: lämpöeristetty kevytrakenteinen

 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)   
 

 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)   
 suora sähkölämmitys

kaukolämpö

maalämpö

uunilämmitys

vesikeskuslämmitys ilmakeskuslämmitys

puu sähkö kaukolämpö

kaasu

polttoöljy

hiili turve

muu, mikä?:

ei kiinteää lämmityslaitetta

 Varusteet:
sähkö viemäri

kaasu

vesijohto aurinkopaneelilämmin vesi

uima-allas

sauna

hissikoneellinen ilmastointi väestönsuoja

puu tiili betoni metalli muu, mikä?

Kiinteistötunnus: Katuosoite:

 Kokonaispinta-ala :     Kuistin pinta-ala:     Kellarin pinta-ala:

 Kuisti on: umpinainen kylmä lämpöeristetty

m2 m2 m2

Kyllä, pvmEi
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty?  
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)

Muu rakennus, mikä?sauna autotalli talousrakennus
 Rakennuksen käyttötarkoitus:

maa- ja metsätalouden rakennus

 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)   
 

puu tiili kivi lasi betoni
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)

muu, mikä?

Valmistumisvuosi:Rakennuksen numero, pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa:

 Verkosto joihin rakennus on liitetty:   
 sähkö vesijohto viemäri kaapeli/kuitu maakaasu

 Rakennus on: lämpöeristetty kevytrakenteinen

 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)   
 

 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)   
 suora sähkölämmitys

kaukolämpö

maalämpö

uunilämmitys

vesikeskuslämmitys ilmakeskuslämmitys

puu sähkö kaukolämpö

kaasu

polttoöljy

hiili turve

muu, mikä?:

ei kiinteää lämmityslaitetta

 Varusteet:
sähkö viemäri

kaasu

vesijohto aurinkopaneelilämmin vesi

uima-allas

sauna

hissikoneellinen ilmastointi väestönsuoja

puu tiili betoni metalli muu, mikä?

Kiinteistötunnus: Katuosoite:

 Kokonaispinta-ala :     Kuistin pinta-ala:     Kellarin pinta-ala:

 Kuisti on: umpinainen kylmä lämpöeristetty

m2 m2 m2


 Kiinteistöllä on:		
SAUVON KUNTA
Vahtistentie 521570 SAUVO
Puh: (02) 474 4100
KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE
 KIINTEISTÖN TIEDOT
 Rakennukset sijaitsevat:
 OMISTAJIEN TIEDOT
 PÄÄ-/ASUINRAKENNUKSIEN TIEDOT
 Kartoituskäynti: (ilmainen, omistajan läsnäolo ei ole välttämätöntä)
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty? 
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)
 Rakennuksen käyttötarkoitus:
 Rakennus on pääasiassa:
 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)                  
 
 Rakentamistapa: 
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)
 Verkosto joihin rakennus on liitetty:                  
 
 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)                  
 
 Kokonaispinta-ala :		   Kuistin pinta-ala:			  Kellarin pinta-ala:
 Kuisti on:
 PÄÄ-/ASUINRAKENNUKSIEN TIEDOT
 Varusteet:
 Rakennukseen tehdyt perusparannukset ja korjaustoimenpiteet:
 JÄTEVESIEN KÄSITTELY
 Kiinteistön jätevesijärjestelmä:
Jos kiinteistöllänne sijaitsee muita yli 5 m2:n kokoisia rakennuksia, jatkakaa lomakkeen täyttöä sivuille 3-4. 
 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)                  
 
 Rakennus on:
MUUT RAKENNUKSET
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty? 
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)
 Rakennuksen käyttötarkoitus:
 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)                  
 
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)
 Verkosto joihin rakennus on liitetty:                  
 
 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)                  
 
 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)                  
 
 Varusteet:
 Kokonaispinta-ala :		   Kuistin pinta-ala:			  Kellarin pinta-ala:
 Kuisti on:
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty? 
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)
 Rakennuksen käyttötarkoitus:
 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)                  
 
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)
 Verkosto joihin rakennus on liitetty:                  
 
 Rakennus on:
 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)                  
 
 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)                  
 
 Varusteet:
 Kokonaispinta-ala :		   Kuistin pinta-ala:			  Kellarin pinta-ala: 
 Kuisti on:
MUUT RAKENNUKSET
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty? 
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)
 Rakennuksen käyttötarkoitus:
 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)                  
 
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)
 Verkosto joihin rakennus on liitetty:                  
 
 Rakennus on:
 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)                  
 
 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)                  
 
 Varusteet:
 Kokonaispinta-ala :		   Kuistin pinta-ala:			  Kellarin pinta-ala:
 Kuisti on:
 Onko rakennuksen loppukatselmus pidetty? 
 (Käyttöönottotarkastus ei ole sama kuin loppukatselmus)
 Rakennuksen käyttötarkoitus:
 Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (vain yksi rasti)                  
 
 Julkisivumateriaali: (vain yksi rasti)
 Verkosto joihin rakennus on liitetty:                  
 
 Rakennus on:
 Lämmityksen polttoaine: (vain yksi rasti)                  
 
 Pääasiallinen lämmitystapa: (vain yksi rasti)                  
 
 Varusteet:
 Kokonaispinta-ala :		   Kuistin pinta-ala:			  Kellarin pinta-ala:
 Kuisti on:
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