
RAKENNUS ___. RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN KÄYTTÖTARKOITUS: Valmistumisvuosi

Kerrosala Kerrosluku Kellarin pinta-ala

Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (valitse yksi) Rakennuksen pääasiallinen rakentamistapa (valitse yksi)

□ Betoni □ Tiili □ Teräs □ Puu □ Muu □ Elementti □ Paikalla tehty

Pääasiallinen julkisivumateriaali (valitse yksi)

□ Betoni □ Tiili □ Metalli □ Kivi □ Puu □ Lasi □ Muu

Pääasiallinen lämmitystapa □ Ei kiinteää lämmitystä

□ Vesikeskuslämmitys □ ilmakeskuslämmitys □ Suora sähkölämmitys □ Uunilämmitys

Lämmönlähde (valitse yksi) □ Kauko- tai aluelämpö □ kevyt polttoöljy □ Raskas pölttoöljy □ Turve

□ Sähkö □ Kaasu □ Kivihiili/koksi □ Maalämpö □ Muu

Liittymät verkostoihin □ Vesijohto □ Kaapeli

□ Sähkö □ Maakaasu □ Viemäriverkostoon  / □ Jätevesien käsittelyjärjestelmään

Rakennuksen varusteet

□ Sähkö □ Kaasu □ Jätevesiviemäri □ Vesijohto □ Lämmin vesi □ Aurinkopaneeli

□ Hissi □ Koneellinen ilmastointi

Talokohtaisia saunoja kpl □ Uima-allas □ Väestönsuoja hengelle

Huoneistotyyppi ja -ala Onko rakennus maatalouden käytössä? □ Kyllä □ Ei

Huoneluku Keittiötyyppi (kpl) (kpl) parveke/

ilman keittiötä Keittiö Keittokomero Keittotila Tupakeittiö Huoneistoala WC amme/suihku sauna terassi Lämmin vesi

m²

m²

Onko rakennuksessa tehty perusparannus? □ Perustusten ja kantavien rakenteiden muutos

□ Muut perusparannus muutostyöt □ Pääasiallisen käyttötarkoituksen muutos Jos niin vuonna __________
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