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SÄKYLÄN KUNTA  SELVITYS RAKENNUKSESTA 
    TIETOJEN LISÄYS / MUUTOS 
 
 
 
1. ASUIN- / VAPAA-AJAN - / PÄÄRAKENNUKSEN PERUSTIEDOT 
 
Rakennuksen omistaja(t) Kiinteistötunnus 

Omistajien osoitteet 

Yhteyshenkilön puhelin Sähköposti 

Rakennuksen käyttötarkoitus Valmistumisvuosi 
Asuinrakennus 

     Omakotitalo 

     Paritalo 

 

Vapaa-ajan asuinrakennus     

     Ympärivuotiseen käyttöön soveltuva 

     Osavuotiseen käyttöön soveltuva 

          (lämpöeristämätön) 

 Muu, mikä: (tai käyttöönottovuosi) 
 
 
Rakennuksen kerrosluku 

Pysyvä rakennustunnus VTJ-PRT Rakennuksen 
kokonaisala 
ulkomitoin m2 

Kerrosala m2 
(ks.täyttöohje) 

Laajennusosan 
pinta-ala m2 

Terassin pinta-ala m2 

 

 Katettu  Umpinainen 

Tilavuus m3 

Onko rakennuksessa Kuisti 

Kellari                         pinta-ala m2 ………… 

     Kyllä   Ei       (yli 160 cm tilat) 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

Ullakko                       pinta-ala m2 ………… 

     Kyllä   Ei       (yli 160 cm tilat) 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

     Kyllä   Ei       pinta-ala m2 ………… 

     Avo  Umpinainen 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

Rakennuksen osoite, jos eri kuin ym. omistajan osoite 

 
1. ASUIN- / VAPAA-AJAN - / PÄÄRAKENNUKSEN OMINAISUUDET JA VARUSTELU 
 
Pääasiallinen rakennustapa Kantavien rakenteiden materiaali Julkisivumateriaali Liittymät verkostoihin 

 Elementti 

 Paikalla tehty 

 Betoni 

 Teräs 

 Muu, mikä: 

 Tiili 

 Puu 

 Betoni 

 Metallilevy 

 Puu 

 Muu, mikä: 

 Tiili 

 Kivi 

 Lasi 

 Sähköverkko 

 Vesijohtoverkosto 

 Viemäriverkosto 

 Muu, mikä: 

Lämmitystapa Pääasiallinen polttoaine Rakennuksen varusteet 

 Vesikeskus- 

     lämmitys 

 Suora sähkö 

 Ei kiinteää 

     lämmityslaitetta 

 Ilmakeskus- 

     lämmitys 

 Uunilämmitys 

 Kaukolämpö 

 Sähkö 

 Maalämpö 

 Muu, mikä: 

 Polttoöljy 

 Puu 

 Sähkö 

 Vesijohto 

 Viemäri 

 Koneellinen 

     ilmanvaihto 

 Lämmin vesi 

 Lämpöeristys 

Sisäsauna:  

     Puu 

     Sähkö 

 Aurinkopaneeli 

 Tulisija …….. kpl 

Sisä-wc: 

     Kuivakäymälä 

     Vesikäymälä 

Rakennukseen tehdyt perusparannukset ja korjaustoimenpiteet 

 Lämmitys 

  vuosi ………. 

 Vesijohto 

vuosi ………. 

 Viemäri 

vuosi ………. 

 Ulko-ovet 

vuosi ………. 

 Ikkunat 

vuosi ………. 

 Vesikate 

vuosi ………. 

 Julkisivu 

vuosi ………. 

 Sähkölaitteet 

  vuosi ………. 

   Koneellinen ilmanvaihto 

  vuosi ………. 

 Ulkopuolinen lisäeristys 

  vuosi ………. 

 Muu, mikä: 

  vuosi ………. 

   

Rakennuksella on rakennuslupa   Kyllä   Ei   Ei tietoa 

Verotiedot  Rakennus ei ole kiinteistöverokannassa 

Rakennusten lukumäärä kiinteistöllä .……... kpl Rakennukset sijaitsevat  Samassa pihapiirissä   Hajallaan 

Kiinteistöllä on maa- ja metsätalousverotuksen piiriin kuuluvia rakennuksia  Kyllä  ………. kpl   Ei 

 
Mikäli kiinteistöllänne sijaitsee muita yli 8 m2:n kokoisia rakennuksia, jatkakaa lomakkeen täyttöä sivulle 2.  
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2. MUUN RAKENNUKSEN / RAKENNELMAN PERUSTIEDOT 
 
Rakennuksen omistaja(t) Kiinteistötunnus 

Rakennuksen käyttötarkoitus Valmistumisvuosi 
 Autotalli 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

 Talousrakennus 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

 Sauna 

 Maa-/metsätalousrakennus, 

     mikä: 

 Rakennelma, mikä: 

 Muu, mikä: 

(tai käyttöönottovuosi) 
 
 
Rakennuksen kerrosluku 

Pysyvä rakennustunnus VTJ-PRT Rakennuksen 
kokonaisala 
ulkomitoin m2 

Kerrosala m2 
(ks.täyttöohje) 

Laajennusosan 
pinta-ala m2 

Terassin pinta-ala m2 

 

 Katettu  Umpinainen 

Tilavuus m3 

Onko rakennuksessa Kuisti 

Kellari                         pinta-ala m2 ………… 

     Kyllä   Ei       (yli 160 cm tilat) 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

Ullakko                       pinta-ala m2 ………… 

     Kyllä   Ei       (yli 160 cm tilat) 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

     Kyllä   Ei       pinta-ala m2 ………… 

     Avo  Umpinainen 

     Lämpöeristetty  Lämpöeristämätön 

 
2. MUUN RAKENNUKSEN / RAKENNELMAN OMINAISUUDET JA VARUSTELU 
 
Pääasiallinen rakennustapa Kantavien rakenteiden materiaali Julkisivumateriaali Liittymät verkostoihin 

 Elementti 

 Paikalla tehty 

 Betoni 

 Teräs 

 Muu, mikä: 

 Tiili 

 Puu 

 Betoni 

 Metallilevy 

 Puu 

 Muu, mikä: 

 Tiili 

 Kivi 

 Lasi 

 Sähköverkko 

 Vesijohtoverkosto 

 Viemäriverkosto 

 Muu, mikä: 

Lämmitystapa Pääasiallinen polttoaine Rakennuksen varusteet 

 Vesikeskus- 

     lämmitys 

 Suora sähkö 

 Ei kiinteää 

     lämmityslaitetta 

 Ilmakeskus- 

     lämmitys 

 Uunilämmitys 

 Kaukolämpö 

 Sähkö 

 Maalämpö 

 Muu, mikä: 

 Polttoöljy 

 Puu 

 Sähkö 

 Vesijohto 

 Viemäri 

 Koneellinen 

     ilmanvaihto 

 Lämmin vesi 

 Lämpöeristys 

Sisäsauna:  

     Puu 

     Sähkö 

 Aurinkopaneeli 

 Tulisija …….. kpl 

Sisä-wc: 

     Kuivakäymälä 

     Vesikäymälä 

Rakennukseen tehdyt perusparannukset ja korjaustoimenpiteet 

 Lämmitys 

  vuosi ………. 

 Vesijohto 

vuosi ………. 

 Viemäri 

vuosi ………. 

 Ulko-ovet 

vuosi ………. 

 Ikkunat 

vuosi ………. 

 Vesikate 

vuosi ………. 

 Julkisivu 

vuosi ………. 

 Sähkölaitteet 

  vuosi ………. 

   Koneellinen ilmanvaihto 

  vuosi ………. 

 Ulkopuolinen lisäeristys 

  vuosi ………. 

 Muu, mikä: 

  vuosi ………. 

   

Rakennuksella on   Rakennuslupa   Toimenpidelupa   Toimenpideilmoitus  Ei mitään näistä   Ei tietoa 

Verotiedot  Rakennus ei ole kiinteistöverokannassa 

Toivon, että minuun otetaan yhteyttä (muista ilmoittaa yhteystietosi)  Puhelimitse  Sähköpostitse 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
…………………………….……..  …….. . …….. . 20……..            ……………………………………………………………..………… 
 
Lomakkeita voi tulostaa lisää Säkylän kunnan www-sivuilta. Sähköisesti täytettävän lomakkeen linkin saa pyynnöstä sähköpostilla. 
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LISÄTIEDOT (esim. rakennuksen / rakennelman sijoittuminen tontilla / muihin rakennuksiin) 

 

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

 

 

 
 
Kiinteistö-, omistaja- ja osoitetiedot on saatu kiinteistötunnuksen mukaan kunnan kiinteistörekisteristä ja Väestötietojärjestelmästä. 
 
 
 
 
 
 
KUNNAN TARKISTUSMERKINNÄT 
 
Kiinteistötunnus Pysyvä rakennustunnus VTJ-PRT Käyttötarkoituksen koodi 

Omistajalaji 

 Yksityishenkilö  Kuolinpesä  Muu, mikä: 

 Kunta  Valtio  

 Yhdistys, säätiö, uskonnollinen yhteisö  Maatalousyrittäjä  

Koordinaattijärjestelmä 

 TM-35FIN  GK22FIN 

Rakennuksen koordinaatit                               Laatu / Varmuus 
 

Äänestysalue 

P 
…..…….…….......…… 

I 
……..……….…...…… 

Kaavatilanne 

 Maakuntakaava 

 Asemakaava 

 Oikeusvaikutteinen yleiskaava 

 Ranta-asemakaava 

 Oikeusvaikutukseton yleiskaava 

 Ei kaavaa 

Rakennuksen mitat saatu   

 Omistajan tekemä mittaus/ilmoitus  Maastokäynti  

 Tarkastettu ilmakuvista      Maastokartoitus tehty …… . …… . 20…….. Mittaaja ……………………………………… 

 Rakennuspiirustukset   
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LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 
 

Rakennusten lukumäärä 
Kiinteistöllä sijaitsevien kaikkien yli 8 m2:n rakennelmien ja rakennusten tiedot ilmoitetaan, lukuun 
ottamatta leikkimökkejä tai koirankoppeja. Pihasaunat ja grillikodat on niiden koosta huolimatta 
ilmoitettava aina. 
 
Kokonaisala 
Rakennuksen kaikkien asuinkerrosten ja käyttötarkoituksesta riippumatta kaikkien kellaritilojen 
sekä lämpöeristetyn ullakon yhteenlaskettu pinta-ala ulkomitoin, ulkoseinien ulkopinnasta. Mukaan 
ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä 160 cm matalampia tiloja. Kuisti lasketaan mukaan vain, jos 
se on lämpöeristetty. Rakennuksen sisäpuolisista parvitiloista lasketaan mukaan vain se osa, 
jonka korkeus on yli 160 cm. 
 
Kerrosala 
Rakennuksen kaikkien asuinkerrosten sekä asuintiloja sisältävien kellari- ja ullakkotilojen 
yhteenlaskettu pinta-ala ulkomitoin, ulkoseinien ulkopinnasta. Kerroksella tarkoitetaan sellaista 
kerrosta, joka on kokonaan tai pääasiassa maanpinnan yläpuolella, ja jonne saa sijoittaa 
asuinhuoneen. Pääosin maanpinnan alapuolella olevista kellaritiloista mukaan lasketaan 
asumiseen liittyvät tilat kuten sauna ja pesuhuone sekä asuin-, vaate- ja kodinhoitohuoneet. 
Mukaan ei lasketa ullakkoa, jonne ei saa sijoittaa asuinhuoneita eikä kellarissa olevaa varastoa, 
autotallia tai teknistä tilaa eikä ullakolla olevaa ilmastointihuonetta, parvekkeita, katoksia eikä alle 
160 senttiä korkeita tiloja. 
 
Rakennukseen kiinteästi liittyvä autotalli tai varasto katsotaan osaksi kyseistä rakennusta ja 
otetaan huomioon rakennuksen pinta-alassa. 
 
Rakennuksen yhteydessä saman katon alla olevaa autokatosta ei lasketa mukaan rakennuksen 
pinta-alaan, vaan se otetaan huomioon rakennelmana. 
 
Rakennuksessa, jossa on kellari- ja/tai ullakkotiloja, kokonaisala ≥ kerrosala. Rakennuksessa, 
jossa ei ole kellarikerrosta eikä ullakkoa, kerrosala ja kokonaisala ovat yhtä suuret. 
 
Tilavuus (vain myymälä- ja teollisuusrakennuksista) 
Tila, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan (rakennuksen alimman tilan pohja 
lämpöeristeineen) alapinta ja yläpohjan (rakennuksen ylintä lämmintä tilaa yläpuolelta rajoittava 
rakennusosa, johon kuuluu myös lämmöneristys suojauksineen) yläpinta. 
 
Rakennuksen käyttötarkoitus (rakennustyyppi) 
Ilmoitetaan sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. 
Rakennustyyppi määräytyy rakennuksen ominaisuustietojen perusteella. Talousrakennusten 
käyttötarkoitus määräytyy rakennusten pihapiirin päärakennuksen mukaan. 
 
Valmistumisvuosi 
Mikäli tarkkaa valmistumisen ajankohtaa ei ole tiedossa, ilmoitetaan arvioitu valmistumisvuosi tai 
rakennuksen käyttöönottovuosi. 
 
Rakennuksen ominaisuudet ja varustelu 
Kohdissa pääasiallinen rakennustapa, kantavien rakenteiden materiaali, julkisivumateriaali, 
lämmitystapa ja pääasiallinen polttoaine valitaan vain yksi vaihtoehto.  
 


