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5 
Pysyvä rakennustunnus, jos tiedossa: 

Rakennuksen tyyppi  

☐Sauna  ☐Autotalli  ☐Talousrakennus

☐Maa- / metsätalouden tuotantorakennus

☐Muu, mikä:

Liittymät 

☐Sähkö

☐Vesijohto

☐Viemäri

Rakennuksen varusteet  

☐Lämpöeristys

☐Tulisija ☐WC 

☐Koneellinen ilmastointi

Pinta-ala 

m2 

☐Aurinkopaneeli  ☐Lämmin vesi 

☐Kaasu 

Lisätietoja (Peruskorjaukset, muu lämmitysmuoto) Valmistumisvuosi Kantava rakenne  

☐Puu ☐Tiili ☐Kivi ☐Betoni

☐Metalli
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