
LAUKAAN KUNTA K2 
Rakennusvalvonta

KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE - ELINKEINOTOIMINTA                .

 KIINTEISTÖN (MAA-ALUEEN) TIEDOT  Kiinteistötunnus  410 -
 Kiinteistön osoite

 Kiinteistön kokonaispinta-ala
m²

 Kiinteistön maapohja on 

 Mahdollinen kiinteistön piha-alueella tapahtuva kartoitus- ja mittauskäynti

 OMISTAJAN TIEDOT
 Omistajan nimi  Y-tunnus

 Omistajan osoite  Puhelin

 Muut omistajat

 PÄÄRAKENNUS  Onko rakennus lopputarkastettu?

 Tyyppi

 Käyttö

 Valmistumisvuosi  Kokonaistilavuus
m³  

 Kokonaisala
m² 

 Kerrosluku
kpl 

 Kerrosala
m²  

 Kellari
m² 

 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)  Rakennuksen pääasiallinen rakennustapa

 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)

 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)

 Lämmönlähde (vain yksi rasti)

 Verkostot, joihin rakennus on liitetty

 Rakennuksen varusteet

  saunoja kpl  väestönsuoja henkilölle  

KIINTEISTÖN MUUT RAKENNUKSET sivu 3 

 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN ALLEKIRJOITUS

 Paikka ja päiväys  Allekirjoitus Sähköposti

 Nimen selvennys  Puhelin

Lomakkeen voi palauttaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen rakennusvalvonta@laukaa.fi tai postitse osoitteeseen 

Laukaan kunta / rakennusvalvonta, PL 6 , 41341 Laukaa.

KIITOS!

liikerakennus varastotoimistorakennus

betoni

elementtirakenteinen

muu, mikä?

muu, mikä?

tiili metallilevy puu muu, mikä?kivi lasi

betoni tiili teräs puu muu, mikä? paikalla tehty

vesikeskuskuslämmitys ilmakeskuslämmitys suora sähkölämmitys uunilämmitys ei kiinteää lämmityslaitetta

kauko- tai aluelämpö sähkökevyt polttoöljy

maalämpö, tms. muu, mikä?

raskas polttoöljy kaasu

kivihiili, koksi, tms.

puu turve

viemäri vesijohto sähkö maakaasu kaapeli

viemäri vesijohto sähkö kaasu lämmin vesi hissiaurinkopaneeli koneellinen ilmastointi

En tarvitse käynnistä ilmoitusta etukäteen.

Haluan käynnistä ilmoituksen etukäteen.

toimitila- tai tuotantokäytössä

ei kyllä, milloin?

oma vuokrattu

maatalousrakennusteollisuusrakennus asuinrakennus
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 RAKENNUS  2  Onko rakennus lopputarkastettu?

 Tyyppi

 Käyttö

 Valmistumisvuosi  Kokonaistilavuus
m³  

 Kokonaisala
m² 

 Kerrosluku
kpl 

 Kerrosala
m²  

 Kellari
m² 

 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)  Rakennuksen pääasiallinen rakennustapa

 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)

 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)

 Lämmönlähde (vain yksi rasti)

 Verkostot, joihin rakennus on liitetty

 Rakennuksen varusteet

 RAKENNUS  3  Onko rakennus lopputarkastettu?

 Tyyppi

 Käyttö

 Valmistumisvuosi  Kokonaistilavuus m³   Kokonaisala m² 

 Kerrosluku
kpl 

 Kerrosala
m²  

 Kellari
m² 

 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)  Rakennuksen pääasiallinen rakennustapa

 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)

 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)

 Lämmönlähde (vain yksi rasti)

 Verkostot, joihin rakennus on liitetty

 Rakennuksen varusteet

talousrakennus

betoni

elementtirakenteinen

tiili metallilevy puu muu, mikä?kivi lasi

betoni teräs puu muu, mikä? paikalla tehty

vesikeskuskuslämmitys ilmakeskuslämmitys suora sähkölämmitys uunilämmitys ei kiinteää lämmityslaitetta

kauko- tai aluelämpö sähkökevyt polttoöljy

maalämpö, tms. muu, mikä?

raskas polttoöljy kaasu

kivihiili, koksi, tms.

puu turve

viemäri vesijohto sähkö maakaasu kaapeli

viemäri vesijohto sähkö kaasu lämmin vesi hissiaurinkopaneeli koneellinen ilmastointi

tiili

betoni

elementtirakenteinen

tiili metallilevy puu muu, mikä?kivi lasi

betoni teräs puu muu, mikä? paikalla tehty

vesikeskuskuslämmitys ilmakeskuslämmitys suora sähkölämmitys uunilämmitys ei kiinteää lämmityslaitetta

kauko- tai aluelämpö sähkökevyt polttoöljy

maalämpö, tms. muu, mikä?

raskas polttoöljy kaasu

kivihiili, koksi, tms.

puu turve

viemäri vesijohto sähkö maakaasu kaapeli

viemäri vesijohto sähkö kaasu lämmin vesi hissiaurinkopaneeli koneellinen ilmastointi

tiili

ei kyllä, milloin?

ei kyllä, milloin?

liikerakennus varastotoimistorakennus

muu, mikä?

muu, mikä?

toimitila- tai tuotantokäytössä

maatalousrakennusteollisuusrakennus

talousrakennusliikerakennus varastotoimistorakennus

muu, mikä?

muu, mikä?

toimitila- tai tuotantokäytössä

maatalousrakennusteollisuusrakennus
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 RAKENNUS  4  Onko rakennus lopputarkastettu?

 Tyyppi

 Käyttö

 Valmistumisvuosi  Kokonaistilavuus
m³  

 Kokonaisala
m² 

 Kerrosluku
kpl 

 Kerrosala
m²  

 Kellari
m² 

 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)  Rakennuksen pääasiallinen rakennustapa

 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)

 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)

 Lämmönlähde (vain yksi rasti)

 Verkostot, joihin rakennus on liitetty

 Rakennuksen varusteet

 RAKENNUS  5  Onko rakennus lopputarkastettu?

 Tyyppi

 Käyttö

 Valmistumisvuosi  Kokonaistilavuus m³   Kokonaisala m² 

 Kerrosluku
kpl 

 Kerrosala
m²  

 Kellari
m² 

 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)  Rakennuksen pääasiallinen rakennustapa

 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)

 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)

 Lämmönlähde (vain yksi rasti)

 Verkostot, joihin rakennus on liitetty

 Rakennuksen varusteet

betoni

elementtirakenteinen

tiili metallilevy puu muu, mikä?kivi lasi

betoni teräs puu muu, mikä? paikalla tehty

vesikeskuskuslämmitys ilmakeskuslämmitys suora sähkölämmitys uunilämmitys ei kiinteää lämmityslaitetta

kauko- tai aluelämpö sähkökevyt polttoöljy

maalämpö, tms. muu, mikä?

raskas polttoöljy kaasu

kivihiili, koksi, tms.

puu turve

viemäri vesijohto sähkö maakaasu kaapeli

viemäri vesijohto sähkö kaasu lämmin vesi hissiaurinkopaneeli koneellinen ilmastointi

tiili

betoni

elementtirakenteinen

tiili metallilevy puu muu, mikä?kivi lasi

betoni teräs puu muu, mikä? paikalla tehty

vesikeskuskuslämmitys ilmakeskuslämmitys suora sähkölämmitys uunilämmitys ei kiinteää lämmityslaitetta

kauko- tai aluelämpö sähkökevyt polttoöljy

maalämpö, tms. muu, mikä?

raskas polttoöljy kaasu

kivihiili, koksi, tms.

puu turve

viemäri vesijohto sähkö maakaasu kaapeli

viemäri vesijohto sähkö kaasu lämmin vesi hissiaurinkopaneeli koneellinen ilmastointi

tiili

ei kyllä, milloin?

ei kyllä, milloin?

talousrakennusliikerakennus varastotoimistorakennus

muu, mikä?

muu, mikä?

toimitila- tai tuotantokäytössä

maatalousrakennusteollisuusrakennus

talousrakennusliikerakennus varastotoimistorakennus

muu, mikä?

muu, mikä?

toimitila- tai tuotantokäytössä

maatalousrakennusteollisuusrakennus
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 RAKENNUS  6  Onko rakennus lopputarkastettu?

 Tyyppi

 Käyttö

 Valmistumisvuosi  Kokonaistilavuus
m³  

 Kokonaisala
m² 

 Kerrosluku
kpl 

 Kerrosala
m²  

 Kellari
m² 

 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)  Rakennuksen pääasiallinen rakennustapa

 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)

 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)

 Lämmönlähde (vain yksi rasti)

 Verkostot, joihin rakennus on liitetty

 Rakennuksen varusteet

 RAKENNUS  7  Onko rakennus lopputarkastettu?

 Tyyppi

 Käyttö

 Valmistumisvuosi  Kokonaistilavuus m³   Kokonaisala m² 

 Kerrosluku
kpl 

 Kerrosala
m²  

 Kellari
m² 

 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)  Rakennuksen pääasiallinen rakennustapa

 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)

 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)

 Lämmönlähde (vain yksi rasti)

 Verkostot, joihin rakennus on liitetty

 Rakennuksen varusteet

betoni

elementtirakenteinen

tiili metallilevy puu muu, mikä?kivi lasi

betoni teräs puu muu, mikä? paikalla tehty

vesikeskuskuslämmitys ilmakeskuslämmitys suora sähkölämmitys uunilämmitys ei kiinteää lämmityslaitetta

kauko- tai aluelämpö sähkökevyt polttoöljy

maalämpö, tms. muu, mikä?

raskas polttoöljy kaasu

kivihiili, koksi, tms.

puu turve

viemäri vesijohto sähkö maakaasu kaapeli

viemäri vesijohto sähkö kaasu lämmin vesi hissiaurinkopaneeli koneellinen ilmastointi

tiili

betoni

elementtirakenteinen

tiili metallilevy puu muu, mikä?kivi lasi

betoni teräs puu muu, mikä? paikalla tehty

vesikeskuskuslämmitys ilmakeskuslämmitys suora sähkölämmitys uunilämmitys ei kiinteää lämmityslaitetta

kauko- tai aluelämpö sähkökevyt polttoöljy

maalämpö, tms. muu, mikä?

raskas polttoöljy kaasu

kivihiili, koksi, tms.

puu turve

viemäri vesijohto sähkö maakaasu kaapeli

viemäri vesijohto sähkö kaasu lämmin vesi hissiaurinkopaneeli koneellinen ilmastointi

tiili

ei kyllä, milloin?

ei kyllä, milloin?

talousrakennusliikerakennus varastotoimistorakennus

muu, mikä?

muu, mikä?

toimitila- tai tuotantokäytössä

maatalousrakennusteollisuusrakennus

talousrakennusliikerakennus varastotoimistorakennus

muu, mikä?

muu, mikä?

toimitila- tai tuotantokäytössä

maatalousrakennusteollisuusrakennus


