2018

Tilaaja
Kunta:

___________________________________________

Yhteyshenkilö: __________________________________________________________
Yhteyshenkilön sähköposti: _______________________________________________

Tiedot tilataan seuraavasti:

Lainhuutotiedot kaikilla henkilötiedoilla


tiedot tarvitaan seuraavien viranomaistehtävien hoitamiseen tai seuraavaan lakiin perustuen:
__________________________________________________________________________

Lainhuutotiedot ilman henkilötunnuksia


tiedot tarvitaan seuraavien viranomaistehtävien hoitamiseen tai seuraavaan lakiin perustuen:
__________________________________________________________________________

Lainhuutotiedot kokonaan ilman henkilötietoja

Tilauksen pakolliset valinnat on merkitty (*):llä.

Lainhuutotiedot

1. Tilaus yksittäisen kohteen lainhuutotiedoista
Anna kiinteistö- tai määräalatunnus, maksimissaan 10 kpl (tunnukset voi myös toimittaa erillisellä
liitteellä (txt)). (*):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Poimitaan (*):




sekä voimassaolevat että lakanneet kohteet
vain voimassaolevat kohteet
vain lakanneet kohteet

2018
Poimitaan mukaan kohteisiin liittyvien henkilöiden yhteystiedot (tulostuvat erilliseen tiedostoon) (*):



kyllä
ei

2. Tilaus koko kunnan alueen lainhuutotiedoista
Anna kunta (max 1 kpl) (*): __________________________________
Poimitaan (*):




sekä rekisteriyksiköt että määräalat
rekisteriyksiköt
määräalat

Poimitaan mukaan kohteisiin liittyvien henkilöiden yhteystiedot (tulostuvat erilliseen tiedostoon) (*):



kyllä
ei

Poimittavat rekisteriyksikkölajit (*):



kaikki
vain valitut





















Tila
Valtion metsämaa
Lunastusyksikkö
Kruununkalastus
Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
Erillinen vesijättö
Yleinen vesialue
Yhteinen alue
Yhteismetsä
Tie- tai liitännäisalue
Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
Tontti
Yleinen alue
Yhteinen vesialue
Yhteinen maa-alue
Suojelualuekiinteistö
Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
Yleisen alueen lisäosa
Yhteinen erityinen etuus

Poimitaan (*):




sekä voimassaolevat että lakanneet kohteet
vain voimassaolevat kohteet
vain lakanneet kohteet

2018
Rajaus:
Maapinta-ala vähintään ___________________
Maapinta-ala enintään ___________________

Tilauksen irrotusajankohta (*):
Vain kerran, anna päivämäärä: _______________
Säännöllisesti
tiettyinä viikonpäivinä (esim. ma, ke tai ma-pe): _________________
tai
tiettynä kuukaudenpäivänä (esim. 1 tai 15): __________________
tai
joka kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä (joko ma, ti, ke, to tai pe): ______________

3. Tilaus muuttuneiden kohteiden lainhuutotiedoista
Anna kunta (voi olla useampia) (*): _____________________________________________________

Poimitaan (*):




sekä rekisteriyksiköt että määräalat
rekisteriyksiköt
määräalat

Poimittavat rekisteriyksikkölajit (*):



kaikki
vain valitut





















Tila
Valtion metsämaa
Lunastusyksikkö
Kruununkalastus
Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
Erillinen vesijättö
Yleinen vesialue
Yhteinen alue
Yhteismetsä
Tie- tai liitännäisalue
Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
Tontti
Yleinen alue
Yhteinen vesialue
Yhteinen maa-alue
Suojelualuekiinteistö
Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
Yleisen alueen lisäosa
Yhteinen erityinen etuus

2018
Poimitaan (*):




sekä voimassaolevat että lakanneet kohteet
vain voimassaolevat kohteet
vain lakanneet kohteet

Poimitaan mukaan kohteisiin liittyvien henkilöiden yhteystiedot (tulostuvat erilliseen tiedostoon) (*):



kyllä
ei

Rajaus:
Maapinta-ala vähintään _____________________
Maapinta-ala enintään ___________________

Poimitaan ne kohteet, joissa on tapahtunut seuraava muutostapahtuma (*):








Lainhuudon muutos, hyväksytty lainvoimainen (uusi hyväksytty ratkaisu annetulla aikavälillä)
Lainhuudon muutos (mikä tahansa muutos)
Luovutuksen muutos, uusi lainhuudattamaton luovutus
Luovutuksen muutos (mikä tahansa muutos)
Uusi kohde (rekisterointipvm lisätty)
Lakannut kohde (lakkaamispvm lisätty)
Rekisteriyksikön sijaintikunnan muutos

Anna muutospäivämäärä, alku (*) ________________
Anna muutospäivämäärä, loppu ________________

Tilauksen irrotusajankohta:
Vain kerran, anna päivämäärä: _______________
Säännöllisesti
tiettyinä viikonpäivinä (esim. ma, ke tai ma-pe): _____________
tai
tiettynä kuukaudenpäivänä (esim. 1 tai 15): _____________
tai
joka kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä (joko ma, ti, ke, to tai pe): ______________

4. Tilaus lainhuutotiedoista sellaisista rekisteriyksiköistä tai määräaloista, joilla on
kiinteistöluovutus.
Anna kunta (voi olla useampia) (*): _____________________________________________________

2018
Poimitaan (*):




sekä rekisteriyksiköt että määräalat
rekisteriyksiköt
määräalat

Poimittavat rekisteriyksikkölajit (*):



kaikki
vain valitut





















Tila
Valtion metsämaa
Lunastusyksikkö
Kruununkalastus
Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
Erillinen vesijättö
Yleinen vesialue
Yhteinen alue
Yhteismetsä
Tie- tai liitännäisalue
Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
Tontti
Yleinen alue
Yhteinen vesialue
Yhteinen maa-alue
Suojelualuekiinteistö
Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
Yleisen alueen lisäosa
Yhteinen erityinen etuus

Poimitaan (*):




sekä voimassaolevat että lakanneet kohteet
vain voimassaolevat kohteet
vain lakanneet kohteet

Poimitaan mukaan kohteisiin liittyvien henkilöiden yhteystiedot (tulostuvat erilliseen tiedostoon) (*):



kyllä
ei

Rajaus:
Maapinta-ala vähintään _____________________
Maapinta-ala enintään ___________________

Poimitaan:



sekä lainhuudatetut että huudattamattomat kohteet
vain huudattamattomat kohteet

2018
Luovutuksen laatu (*):



kaikki
vain valitut












Kauppa
Vaihto
Lahja
Ositus
Apportti
Pakkohuutokauppa
Perinnönjako
Jakosopimus
Muu saanto
Huutokauppa
Esisopimus

Anna luovutuspäivämäärä, alku (*) ________________________
Anna luovutuspäivämäärä, loppu (*) ________________________
(HUOM! Ajanjakso voi olla maksimissaan 1 kuukausi)

Poimitaan:



vain voimassaolevat luovutukset
vain lakanneet luovutukset

Tilauksen irrotusajankohta (*):
Vain kerran, anna päivämäärä:_______________

