
I{I I NTEI lSTOTI ETO PALVE LU

Ttt losteen k,eskipisteen koordinaat i t  (ETRS-TM35FlN): N: 578O615.2 5, E: 369099.75
Karttatuloste ei  ole mit tatarkka. Ki inteistorajat ja - tunnukset p6ivi tetddn toistaiseksivain kerran vi ikossa.
Rt,'kisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja mddrdalat ovat ajantasaiset.
Tu lostettu Ki i nteistotietopa lveI usta 18, 04,20L 7,



hlt I NTEts;rtil ETo pALVELU

Tulos teen l<esk ip is teen koord inaat i t  (ETRS-TM35FlN) :  N :  6785093,  E :  -162139
Karttatulostr- 'e i  ole mit tatarkka, Ki inteistorajat ja - tunnukset prdivi tetddn toistaiseksi  vain kerran vi ikossa.
Re:k is te r ipa lve lu jen  kaut ta  kar ta l le  haetu t  pa ls ta t  ja  mddrda la t  ova t  a ja r r tasa ise t .
Tu lostettu Ki i  nteistot ietopa lvel  usta 3 1.03. 20 17.
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j Kiinteistoturrnus: 1}9-442-19-24

KI INTEISToREKISTERI OTE 1 .4.2017
Rekisteriyksikk6 1 09-442-1 9-24 KALASAAKS I

Sivu  1  (1 )

KALASAAKSI
Ti la
Hdmeenl inna ( ioe)
11:210 (Hauho)

Rekisterointipvm:

Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:

Palstojen lukumadre:

1 . 1 . 2 0 0 9
4,258 ha
4,258 ha
1

I Kuntajaqn muutos Rekisterointipvm: 1 .1 .200g

RekisteriyksikoJ ja maarealat, joista tEimd rekisteriyksikko on muodostunut:

Rekistr:rilksikdstii :

83-41 1 -1 9-24 KALASAAKSI
Muodcrstumishetken pinta-ala yhteensii (ha):

Erottannatlofnat miiiiriia lat ja eri I I isind I uovutetut yhteisal ueosu udet

Kaavat ja mkennuskiellot

Ras ift eet, lkiiyttdoi ke udet j a kiiyttii raj o itu kset

i ,t ,Ailkairseinmin perustetut rasitteet koskevat tiitdi rekisteriyksikkdii
I

I zl Yft5i{trtiqen tie

oikerutdtut: 1 09 -442-1 9-1 Kotometsai
Rasitettu: 1 09-442-1 9-24 KALASAAKSI

3) Tieoi l<eps(Y2004-15838)
[-lirssuon metsetie

Tieoil<eus /4 Leveys: 10 m

oikeutgtut: Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 1 09-442-1 9-24 KALAS/\AKSI

i

I

Maapinta-ala
(ha)

4,2580
4,2580

Rekisteroiniipvrn : 1 9. 1 2.20 1 5
Voimaantulopvm:'l 2.1 1 .1 97 I

Rekisterointipvm : 23.3.2004
Voimaantulopvm: 1 2.1 1 .1 97 I

-.____J

Osuudet yhtgisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

Ki intei:itritoiin itu kset ja viranomaispddtiikset

Muita

[,'-

tietoja

Toimenpiteita rekisteroity 
"r,ti."n 

kunnan rekisteriyksikolle Rekisterointipvm: 1 .1 .2009

Tulostettu kiintei gtotietojrirjestelmdstd 1 .4.2017 .

Kiinteistorekisterlin tiedoissa voi olla puutteita ja epdtarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.filrekisteritiedot



Kiinteisttitunnus:

Nimi:

Rekisteriyksikk0laji:

Kunta:

Arkisloviite:

LOg-442-79-24
KALASAAKSI
Tila
Hdmeenlinna (1oe)
LL:2L0 (Hauho)

Rekisterointipvm:

Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:

1.1.2009
4,258ha
4,258ha

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkitttiviti rasituksia tai rajoituksia,
eikd uusia asioita ole vireilki.

Tuf ostettu kiinrteiFttjtietojerjestelmdstii 12.4.20tT.

Todistuksesta kdyviit ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon pdiviiysta edeltavana
arkipaiiviinA enn$n viraston aukioloajan piiiittymistii.

Rekisteriyksikdn pinta-alatiedoissa voi olla epatarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.filrekisteritiedot.

l{Tl RASITUSTODISTUS Lz.4.zOL7 sivu r. (1)
rf I 

, 
Rekisteriyksikko 109-442-L9-24 KALASAAKST

Perustiedot


