2015

Tilaaja
Kunta: ________________________________________________
Yhteyshenkilö: ___________________________________________________
Yhteyshenkilön sähköposti: _________________________________________

Tilauksien pakolliset valinnat on merkitty (*):llä.

Kiinteistörekisterin ominaisuustiedot

1. Tilaus yksittäisen kohteen kiinteistörekisterin ominaisuustiedoista
Anna kiinteistö- tai määräalatunnus (max. 10 kpl) (*): ________________________________
___________________________________________________________________________

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

2015












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

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 kiinteistörekisterissä muuttuneiden kohteiden ominaisuustiedoista
Anna kunta (voi olla useampi) (*): _____________________________________________________

Poimitaan (*):



rekisteriyksiköt
määräalat

2015
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

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

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












Perustietojen muutos (kohteesta tullut uusi versio voimaan annetulla aikavälillä)
Olotilan muutos
Uusi kohde (rekisterointipvm lisätty)
Rekisteröintipäivämäärän muutos (muutettu tai poistettu)
Lakannut kohde (lakkaamispvm lisätty)
Lakkaamispäivämäärän muutos (muutettu tai poistettu)
Rekisteriyksikön nimen muutos
Rekisteriyksikön maapinta-alan muutos
Rekisteriyksikön vesipinta-alan muutos
Määräalan sijaintirekisteriyksikön muutos
Rekisteriyksikön sijaintikunnan muutos

Anna muutospäivämäärä, alku (*) ________________

2015
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): ______________

