Kiinteistöveroprojekti
KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE
Huom! Kysely tarjolla myös internetversiona osoitteessa: uki.fi/kiinteistovero
Kiinteistön (maa-alueen) tiedot, 1 Kiinteistö / Lomake
Kiinteistötunnus kokonaisuudessaan:

895 -

-
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-

Kiinteistön katuosoite:
Kiinteistölle on osoitenumerokyltti (Näkyvissä kadulle tai muulle liikenneväylälle):

Kyllä

Ei

Myöhemmin tapahtuvaa kartoituskäyntiä varten:
En tarvitse ilmoitusta käynnistä
Haluan ilmoituksen
käynnistä sähköpostilla / tekstiviestillä
Haluan sopia tapaamisen ja olla läsnä kartoituskäynnillä

Omistajan / Omistajien tiedot:
Omistajan / yrityksen nimi:
Omistajan syntymäaika (muodossa pp.kk.vv) / yrityksen Y-tunnus:
Osoite:
Omistajan / yrityksen nimi:
Omistajan syntymäaika (muodossa pp.kk.vv) / Y-tunnus:
Osoite:
Puhelinnumero ja sähköposti (yhden henkilön riittää):

1. Asuin- / lomarakennuksen tiedot (täytä, jos kiinteistöllä on asuin-/lomarakennus, merkitse karttaan
numerolla 1):
Pysyvä rakennustunnus (Rakennuskohtainen, jos sellainen on, se löytyy esim. kiinteistöveropäätöksestä kts. ohje):
Asuin-/lomarakennuksen tyyppi:
Omakotitalo
Ympärivuotinen loma-asunto
Kesämökki
Jos muu, mikä:
Valmistusvuosi:
Kerrosluku:

Rivitalo
Kerrostalo
Muu

Paritalo

Onko rakennuksessa kellaria:
On
Ei
Onko kellari viimeistelty (esim. kellari on lämmitetty ja kellarissa on asuttavia tiloja, kts. ohje):

On

Ei

Kokonaispinta-ala m² (ilman katettuja terasseja tai rakennuksen laajennuksia, kts ohje):
Rakennuksen laajennus tai esim. katettu umpinainen kuisti, pinta-ala m², kts. ohje:
Laajennuksen / umpinaisen terassin valmistumisvuosi:
Asuin-/lomarakennukseen tehdyt perusparannukset ja korjaustoimenpiteet:
Lämmitysjärjestelmä
vuosi:
Vesikate
Vesijohto
vuosi:
Koneellinen ilmastointi
Viemäri
vuosi:
Ulkopuolinen lisäeriste
Ikkunat
vuosi:
Ulkoseinän pinnoite
Ovet
vuosi:
Sähköt (pistorasiat, katkaisijat)
Rakennusvalvonnan suorittama loppukatselmus (huom! käyttöönottotarkastus ei ole loppukatselmus):
Tehty
Tekemättä
Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali: (valitse vain yksi)
Puu
Betoni
Metalli
Tiili

Julkisivumateriaali: (valitse vain yksi)
Puu
Tiili
Kivi
Lasi
Metallilevy

Verkostot, joihin rakennus on liitetty
sähkö
vesijohto

viemäri

Ei mihinkään

vuosi:
vuosi:
vuosi:
vuosi:
vuosi:

Betoni
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Pääasiallinen lämmitystapa: (valitse vain yksi)
Sähkölämmitys
Kaukolämpö
Maalämpö
Ilmakeskuslämmitys

Uunilämmitys

Vesikeskuslämmitys

Ei kiinteää lämmityslaitetta
Lämmityksen polttoaine:
Puu
Sähkö
Maalämpö
Kaukolämpö
Kaasu
Polttoöljy
mikä:
Rakennuksen varustetaso:
Sähkö
Vesijohto
Jätevesiviemäri
Sauna
Lämmin vesi
Hissi

Koneellinen ilmastointi

Aurinkopaneeli

Hiili

Turve

Muu,

Väestönsuoja

Tulisijojen lukumäärä:

Kiinteistön talousveden hankinta & jätevesijärjestelmä (HUOM! kaikki täyttää):
Liittynyt vesijohtoverkostoon
Oma kaivo
Kantovesi muualta
Muu, mikä
Kiinteistön jätevesijärjestelmä:
Käymälän tiedot:
Kunnallistekniikka
Vesikäymälä
Ei jätevesijärjestelmää
Kuivakäymälä
Kiinteistökohtainen oma jätevesijärjestelmä:
Ei käymälää
Jätevesijärjestelmän yksityiskohdat (täytä, mikäli kiinteistöllä on oma jätevesijärjestelmä):
Rakennusvuosi
Vuosi:
Jätevesijärjestelmän lietesäiliöt:
umpisäilö
kpl
vedet
saostussäilö
kpl
vedet
muu säiliö
kpl
vedet

ei tietoa

m3

umpisäiliöön johdetaan

wc-vedet

harmaat

m3

saostussäiliöön johdetaan

wc-vedet

harmaat

m3

saostussäiliöön johdetaan

wc-vedet

harmaat

Jäteveden käsittelytapa:
Maasuodattamo / Maahan imeyttämö
Kuvaile lyhyesti:
Käsitellyn jäteveden ympäristöön johtaminen:
imeytyskaivo
imeytys kivipesään
imeytys maahan

Laitepuhdistamo

ojaan / uomaan
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2. Muut rakennukset (täytä kiinteistön muille rakennuksille, merkitse karttaan numerolla 2):
Pysyvä rakennustunnus (Rakennuskohtainen, jos sellainen on, se löytyy esim. kiinteistöveropäätöksestä kts. ohje):
Rakennuksen tyyppi:
sauna
talousrakennus
(esim. autotalli, varasto, lato,
vaja)
Kasvihuone
Vierasmökki
Tuotantorakennus
Teollisuusrakennus
Liikerakennus
Eläinsuoja
Lastenhoitorakennus
Maa- tai
metsätalousrakennus

Valmistumisvuosi:
Kokonaispinta-ala m² (ilman
laajennuksia tai umpinaisia
katettuja terasseja):
Mikäli kyseessä on myymälätai teollisuusrakennus, kerro
rakennuksen tilavuus tässä
(m³):

Rakennuksen varusteet:
Sähkö
Vesijohto
Väestönsuoja
Lämmin vesi

Jätevesiviemäri

Lämpöeristys
Koneellinen ilmastointi

Aurinkopaneeli

Tulisija, joiden lukumäärä:
Julkisivumateriaali (valitse vain yksi):
Puu

Tiili

Kivi

Lasi

Betoni

Metallilevy
muu, mikä:
Rakennuksen laajennus tai
umpinainen terassi pinta-ala
m²:

Laajennuksen tai
terassin
valmistumisvuosi:

Kerrosluku:

Kantava rakenne:
Puu
Kivi
Muu

Metalli

Betoni

Jos muu, mikä:
Onko kellari viimeistelty? (esim. kellari on
lämmitetty ja siellä on asuttavia tiloja, kts. ohje)
On
Ei

Onko rakennuksessa kellaria?
On
Ei

3. Muut rakennukset (täytä kiinteistön muille rakennuksille, merkitse karttaan numerolla 3):
Pysyvä rakennustunnus (Rakennuskohtainen, jos sellainen on, se löytyy esim. kiinteistöveropäätöksestä kts. ohje):
Rakennuksen tyyppi:
sauna
talousrakennus
(esim. autotalli, varasto, lato,
vaja)
Kasvihuone
Vierasmökki
Tuotantorakennus
Teollisuusrakennus
Liikerakennus
Eläinsuoja
Lastenhoitorakennus
Maa- tai
metsätalousrakennus

Valmistumisvuosi:
Kokonaispinta-ala m² (ilman
laajennuksia tai umpinaisia
katettuja terasseja):
Mikäli kyseessä on myymälätai teollisuusrakennus, kerro
rakennuksen tilavuus tässä
(m³):

Rakennuksen varusteet:
Sähkö
Vesijohto
Väestönsuoja
Lämmin vesi

Lämpöeristys
Koneellinen ilmastointi

Aurinkopaneeli

Tulisija, joiden lukumäärä:

Julkisivumateriaali (valitse vain yksi):
Puu

muu, mikä:
Rakennuksen laajennus tai
umpinainen terassi pinta-ala
m²:

Jätevesiviemäri

Tiili

Kivi

Lasi

Betoni

Metallilevy
Laajennuksen tai
terassin
valmistumisvuosi:

Kerrosluku:

Kantava rakenne:
Puu
Kivi
Muu
Jos muu, mikä:

Metalli

Betoni

Kiinteistöveroprojekti
KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

4/5

Onko rakennuksessa kellaria?
On
Ei

Onko kellari viimeistelty? (esim. kellari on
lämmitetty ja siellä on asuttavia tiloja, kts. ohje)
On
Ei

4. Muut rakennukset (täytä kiinteistön muille rakennuksille, merkitse karttaan numerolla 4):
Pysyvä rakennustunnus (Rakennuskohtainen, jos sellainen on, se löytyy esim. kiinteistöveropäätöksestä kts. ohje):
Rakennuksen tyyppi:
sauna
talousrakennus
(esim. autotalli, varasto, lato,
vaja)
Kasvihuone
Vierasmökki
Tuotantorakennus
Teollisuusrakennus
Liikerakennus
Eläinsuoja
Lastenhoitorakennus
Maa- tai
metsätalousrakennus

Valmistumisvuosi:
Kokonaispinta-ala m² (ilman
laajennuksia tai umpinaisia
katettuja terasseja):
Mikäli kyseessä on myymälätai teollisuusrakennus, kerro
rakennuksen tilavuus tässä
(m³):

Rakennuksen varusteet:
Sähkö
Vesijohto
Väestönsuoja
Lämmin vesi

Lämpöeristys
Koneellinen ilmastointi

Aurinkopaneeli

Tulisija, joiden lukumäärä:

Julkisivumateriaali (valitse vain yksi):
Puu

muu, mikä:
Rakennuksen laajennus tai
umpinainen terassi pinta-ala
m²:

Jätevesiviemäri

Tiili

Kivi

Lasi

Betoni

Metallilevy
Laajennuksen tai
terassin
valmistumisvuosi:

Kerrosluku:

Kantava rakenne:
Puu
Kivi
Muu

Metalli

Betoni

Jos muu, mikä:
Onko kellari viimeistelty? (esim. kellari on
lämmitetty ja siellä on asuttavia tiloja, kts. ohje)
On
Ei

Onko rakennuksessa kellaria?
On
Ei

5. Muut rakennukset (täytä kiinteistön muille rakennuksille, merkitse karttaan numerolla 5):
Pysyvä rakennustunnus (Rakennuskohtainen, jos sellainen on, se löytyy esim. kiinteistöveropäätöksestä kts. ohje):
Rakennuksen tyyppi:
sauna
talousrakennus
(esim. autotalli, varasto, lato,
vaja)
Kasvihuone
Vierasmökki
Tuotantorakennus
Teollisuusrakennus
Liikerakennus
Eläinsuoja
Lastenhoitorakennus
Maa- tai
metsätalousrakennus

Valmistumisvuosi:
Kokonaispinta-ala m² (ilman
laajennuksia tai umpinaisia
katettuja terasseja):
Mikäli kyseessä on myymälätai teollisuusrakennus, kerro
rakennuksen tilavuus tässä
(m³):

Rakennuksen varusteet:
Sähkö
Vesijohto
Väestönsuoja
Lämmin vesi

Lämpöeristys
Koneellinen ilmastointi

Aurinkopaneeli

Tulisija, joiden lukumäärä:

Julkisivumateriaali (valitse vain yksi):
Puu

muu, mikä:

Jätevesiviemäri

Tiili

Metallilevy

Kivi

Lasi

Betoni
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Kerrosluku:

Kantava rakenne:
Puu
Kivi
Muu

Metalli

Betoni

Jos muu, mikä:
Onko kellari viimeistelty? (esim. kellari on
lämmitetty ja siellä on asuttavia tiloja, kts. ohje)
On
Ei

Onko rakennuksessa kellaria?
On
Ei

6. Muut rakennukset (täytä kiinteistön muille rakennuksille, merkitse karttaan numerolla 6):
Pysyvä rakennustunnus (Rakennuskohtainen, jos sellainen on, se löytyy esim. kiinteistöveropäätöksestä kts. ohje):
Rakennuksen tyyppi:
sauna
talousrakennus
(esim. autotalli, varasto, lato,
vaja)
Kasvihuone
Vierasmökki
Tuotantorakennus
Teollisuusrakennus
Liikerakennus
Eläinsuoja
Lastenhoitorakennus
Maa- tai
metsätalousrakennus

Valmistumisvuosi:
Kokonaispinta-ala m² (ilman
laajennuksia tai umpinaisia
katettuja terasseja):
Mikäli kyseessä on myymälätai teollisuusrakennus, kerro
rakennuksen tilavuus tässä
(m³):

Rakennuksen varusteet:
Sähkö
Vesijohto
Väestönsuoja
Lämmin vesi

Lämpöeristys
Koneellinen ilmastointi

Aurinkopaneeli

Tulisija, joiden lukumäärä:

Julkisivumateriaali (valitse vain yksi):
Puu

muu, mikä:
Rakennuksen laajennus tai
umpinainen terassi pinta-ala
m²:

Jätevesiviemäri

Tiili

Kivi

Lasi

Betoni

Metallilevy
Laajennuksen tai
terassin
valmistumisvuosi:

Onko rakennuksessa kellaria?
On
Ei

Kerrosluku:

Kantava rakenne:
Puu
Kivi
Muu

Metalli

Betoni

Jos muu, mikä:
Onko kellari viimeistelty? (esim. kellari on
lämmitetty ja siellä on asuttavia tiloja, kts. ohje)
On
Ei

Voit ilmoittaa lisää muita rakennuksia tässä: Rakennuksen tyyppi, Pinta-ala (m²), valmistumisvuosi
Lisätietoja:

Kiinteistön omistajan tai omistajien allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys
__/__/____

______________________________________

