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KIINTEISTÖJEN ILMOITUSLOMAKE 

OMISTAJAN TIEDOT 

Omistajan / yrityksen ja yhteyshenkilön nimi:            

Henkilötunnus / Y-tunnus:           

Osoite:                                   

Puhelinnumero:                       

Omistajan / yrityksen ja yhteyshenkilön nimi:                            

Henkilötunnus / Y-tunnus:                           

Osoite:                

Puhelinnumero:                  

Omistajalaji  
☐ Ykstyinen maatalousyrittäjä     ☐Yksityinen yritys         ☐Kunnan liikelaitos                ☐Kunta/kuntaliitto 
☐Yksityishenkilö/perikunta          ☐Kiinteistö Oy        ☐Pankki/vaku                          ☐Valtio 
☐Valtion liikelaitos                         ☐Valtio-/kuntaenemmist. yritys    ☐Asunto Oy/Osuuskunta  
☐Uskonnollinen yhteisö/säätiö/puolue/yhdistys          ☐Sosiaaliturvarahasto             ☐Muu 
 

KIINTEISTÖN TIEDOT  

Rakennusten lukumäärä      kpl                                                       Kiinteistöllä ei ole rakennuksia ☐ 

Kiinteistötunnus:    287-                 

Tilan nimi:                 

Katuosoite:                

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti:  
☐kyllä    ☐ ei 

Onko tontti: ☐ oma      ☐ vuokrattu 

☐   Ei ole mahdollisuutta tarkistaa rakennuksia kiinteistöllä, pyydän kaupunkia ottamaan yhteyttä. 



 
 

 

RAKENNUS 1 

Pääasiallinen käyttötarkoitus                                                                      Valmistumisvuosi         

Kerrosala                                                            Kerrosluku                                                         Kellarin pinta-ala              

Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (valitse yksi) 
☐Betoni   ☐Tiili   ☐Teräs   ☐Puu   ☐ Muu 

Rakennuksen pääasiallinen rakentamistapa (valitse yksi)    ☐Elementti           ☐Paikalla tehty 

Pääasiallinen julkisivumateriaali (valitse yksi) 
☐Betoni       ☐Tiili       ☐Metallilevy       ☐Kivi       ☐Puu        ☐Lasi       ☐Muu  

Pääasiallinen lämmitystapa 
☐Vesikeskuslämmitys   ☐Ilmakeskuslämmitys   ☐Suora sähkölämmitys   ☐Uunilämmitys   ☐Ei kiinteää 
lämmityslaitetta 

Lämmönlähde     ☐Kauko- tai aluelämpö         ☐Kevyt polttoöljy         ☐Raskas polttoöljy           ☐Sähkö  
                               ☐Maalämpö                            ☐Kaasu                           ☐Kivihiili/koksi                 ☐Aurinkolämpö         
                               ☐Turve                                     ☐ Puu                              ☐ Muu 

Liittymät verkostoihin 
☐Vesijohto                ☐Viemäri           ☐Kaapeli                   ☐Maakaasu            ☐ Sähkö 

Jätevesijärjetelmä on liitetty  
☐ Kunnallistekniikka 
☐ Kiinteistökohtainen oma jätevesijärjestelmä☐ Ei liittymää 

Rakennuksen varustetaso 
☐Sähkö    ☐Vesijohto    ☐Kaasu    ☐ Jätevesiviemäri   ☐ Lämmin vesi    ☐ Aurinkopaneeli    ☐ Hissi       
☐Koneellinen ilmastointi    ☐Uima-allas   ☐Talokohtaisia saunoja          kpl        ☐Väestönsuoja           hengelle 

Onko rakennus maatalouden käytössä? 
☐ Kyllä       ☐ Ei 

Huoneistotyyppi ja -ala 
Huoneluku ilman keittiötä:  
Keittiötyyppi     ☐ Keittiö    ☐ Keittokomero    ☐ Keittotila    ☐ Tupakeittiö 
Huoneistoala m2 : 
Varustelu           ☐ WC         ☐ Amme/suihku    ☐ Sauna         ☐ Lämmin vesi        ☐ Parveke/terassi 

Onko rakennuksessa tehty perusparannusta? 
Perusparannuksella tarkoitetaan kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa 
paremmaksi. 
☐ Perustusten ja kantavien rakenteiden muutos      vuonna:              
☐ Pääasiallisen käyttötarkoituksen muutos               vuonna:               
☐ Muut perusparannukset                                            vuonna:               



 
 

 

RAKENNUS 2 

Pääasiallinen käyttötarkoitus                                                                      Valmistumisvuosi         

Kerrosala                                                            Kerrosluku                                                         Kellarin pinta-ala              

Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (valitse yksi) 
☐Betoni   ☐Tiili   ☐Teräs   ☐Puu   ☐ Muu 

Rakennuksen pääasiallinen rakentamistapa (valitse yksi)    ☐Elementti           ☐Paikalla tehty 

Pääasiallinen julkisivumateriaali (valitse yksi) 
☐Betoni       ☐Tiili       ☐Metallilevy       ☐Kivi       ☐Puu        ☐Lasi       ☐Muu  

Pääasiallinen lämmitystapa 
☐Vesikeskuslämmitys   ☐Ilmakeskuslämmitys   ☐Suora sähkölämmitys   ☐Uunilämmitys   ☐Ei kiinteää 
lämmityslaitetta 

Lämmönlähde     ☐Kauko- tai aluelämpö         ☐Kevyt polttoöljy         ☐Raskas polttoöljy           ☐Sähkö  
                               ☐Maalämpö                            ☐Kaasu                           ☐Kivihiili/koksi                 ☐Aurinkolämpö         
                               ☐Turve                                     ☐ Puu                              ☐ Muu 

Liittymät verkostoihin 
☐Vesijohto                ☐Viemäri           ☐Kaapeli                   ☐Maakaasu            ☐ Sähkö 

Jätevesijärjetelmä on liitetty  
☐ Kunnallistekniikka 
☐ Kiinteistökohtainen oma jätevesijärjestelmä☐ Ei liittymää 

Rakennuksen varustetaso 
☐Sähkö    ☐Vesijohto    ☐Kaasu    ☐ Jätevesiviemäri   ☐ Lämmin vesi    ☐ Aurinkopaneeli    ☐ Hissi       
☐Koneellinen ilmastointi    ☐Uima-allas   ☐Talokohtaisia saunoja          kpl        ☐Väestönsuoja           hengelle 

Onko rakennus maatalouden käytössä? 
☐ Kyllä       ☐ Ei 

Huoneistotyyppi ja -ala 
Huoneluku ilman keittiötä:  
Keittiötyyppi     ☐ Keittiö    ☐ Keittokomero    ☐ Keittotila    ☐ Tupakeittiö 
Huoneistoala m2 : 
Varustelu           ☐ WC         ☐ Amme/suihku    ☐ Sauna         ☐ Lämmin vesi        ☐ Parveke/terassi 

Onko rakennuksessa tehty perusparannusta? 
Perusparannuksella tarkoitetaan kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa 
paremmaksi. 
☐ Perustusten ja kantavien rakenteiden muutos      vuonna:              
☐ Pääasiallisen käyttötarkoituksen muutos               vuonna:               
☐ Muut perusparannukset                                            vuonna:               



 
 

 

RAKENNUS 3 

Pääasiallinen käyttötarkoitus                                                                      Valmistumisvuosi         

Kerrosala                                                            Kerrosluku                                                         Kellarin pinta-ala              

Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (valitse yksi) 
☐Betoni   ☐Tiili   ☐Teräs   ☐Puu   ☐ Muu 

Rakennuksen pääasiallinen rakentamistapa (valitse yksi)    ☐Elementti           ☐Paikalla tehty 

Pääasiallinen julkisivumateriaali (valitse yksi) 
☐Betoni       ☐Tiili       ☐Metallilevy       ☐Kivi       ☐Puu        ☐Lasi       ☐Muu  

Pääasiallinen lämmitystapa 
☐Vesikeskuslämmitys   ☐Ilmakeskuslämmitys   ☐Suora sähkölämmitys   ☐Uunilämmitys   ☐Ei kiinteää 
lämmityslaitetta 

Lämmönlähde     ☐Kauko- tai aluelämpö         ☐Kevyt polttoöljy         ☐Raskas polttoöljy           ☐Sähkö  
                               ☐Maalämpö                            ☐Kaasu                           ☐Kivihiili/koksi                 ☐Aurinkolämpö         
                               ☐Turve                                     ☐ Puu                              ☐ Muu 

Liittymät verkostoihin 
☐Vesijohto                ☐Viemäri           ☐Kaapeli                   ☐Maakaasu            ☐ Sähkö 

Jätevesijärjetelmä on liitetty  
☐ Kunnallistekniikka 
☐ Kiinteistökohtainen oma jätevesijärjestelmä☐ Ei liittymää 

Rakennuksen varustetaso 
☐Sähkö    ☐Vesijohto    ☐Kaasu    ☐ Jätevesiviemäri   ☐ Lämmin vesi    ☐ Aurinkopaneeli    ☐ Hissi       
☐Koneellinen ilmastointi    ☐Uima-allas   ☐Talokohtaisia saunoja          kpl        ☐Väestönsuoja           hengelle 

Onko rakennus maatalouden käytössä? 
☐ Kyllä       ☐ Ei 

Huoneistotyyppi ja -ala 
Huoneluku ilman keittiötä:  
Keittiötyyppi     ☐ Keittiö    ☐ Keittokomero    ☐ Keittotila    ☐ Tupakeittiö 
Huoneistoala m2 : 
Varustelu           ☐ WC         ☐ Amme/suihku    ☐ Sauna         ☐ Lämmin vesi        ☐ Parveke/terassi 

Onko rakennuksessa tehty perusparannusta? 
Perusparannuksella tarkoitetaan kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa 
paremmaksi. 
☐ Perustusten ja kantavien rakenteiden muutos      vuonna:              
☐ Pääasiallisen käyttötarkoituksen muutos               vuonna:               
☐ Muut perusparannukset                                            vuonna:               



 
 

 

 

 

Kaupunki toimittaa kerätyt tiedot eri viranomaisten rakennustietojen rekistereihin, mm. 
verohallinnolle (laki verotusmenettelystä 18 §). Mikäli annetut teidot ovat puutteelliset tai 
ristiriidassa jo olemassa olevien tietojen kanssa (kiinteistöverotiedot, rakennuskanta ja 
ilmakuva), kiinteistöllä suoritetaan kartoituskäynti.  

 
Kartoituskäyntiä varten 
☐En tarvitse ilmoitusta  ☐Haluan ilmoituksen tekstiviestillä  
☐Haluan sopia tapaamisen ja olla läsnä kartoituskäynnillä 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Paikka ja päivämäärä 

 
_____________________________________________________________________________ 
Allekirjoitus    Nimenselvennys 

 
_____________________________________________________________________________ 
Allekirjoitus    Nimenselvennys 

 

 


