A. MÖKKI- JA HUONEISTOLUOKITUS; Varsinaiset luokitusperusteet
Huoneistoala
(vähintään)
Huoneistoala/vuode
(vähintään)
Huoneistoala/lisävuode
(vähintään)

I

II

III	���
IV	V
�

12 m²

12 m²

24 m²

24 m²

42 m²

5 m²

5 m²

8 m²

8 m²

10 m²

2 m²

3 m²

3 m²

3 m²

Lämmitys

puu/kaasu/sähkö

puu/öljy/sähkö

puu ja irrallinen
sähkölämmitin tai
varaava takka/sähkö

sähkö/vastaava,
kiinteästi asennettu

sähkö/vastaava,  
kiinteästi asennettu

Valaistus

öljy/kaasu

kaasu

sähkö

sähkö

sähkö

Vesi

kaivo/juomaveden
toimitus

kaivo/lähde tai pumppu
mökin ulkopuolella

vesijohto (kylmä ja lämmin)

vesijohto (kylmä ja lämmin, vesijohto (kylmä ja lämmin,
varaaja 30 l/ hlö)
varaaja 30 l/hlö)

Makuutilat

ei erillisiä
makuutiloja

eristettävä
makuualkovi

vähintään 1 kahden hengen
( ≥ 7 m²) ovellinen makuuhuone (enint. 2 vuodetta/
huone)

vähintään 1 ovellinen
kahden hengen (≥ 10  m²)
makuuhuone (enint. 2
vuodetta/huone)

vähintään 2 ovellista
2 hengen (≥ 10  m²)
makuuhuonetta
���������������������������
(enint. 2 vuodetta/huone)��

Käymälä	

oma ulkokäymäläosasto

oma ulkokäymälä

oma ulkokäymälä

sisäkäymälä

erillinen sisäkäymälä

Pesutilat

sauna yhteiskäytössä

sauna yhteiskäytössä

oma sauna

oma sauna, erillinen pesuhuone (käsisuihku)

oma sauna, erillinen pesuhuone
(termosstaattikäsisuihku)
erillinen pukuhuone

Keittiötilat

keittomahdollisuus

keittomahdollisuus

keittosyvennys/tupakeittiö

tupakeittiö/keittiö

tupakeittiö/keittiö

Keittiötilan varustus

puu/kaasu/sähkölevy,
2 levyä kylmäsäilytystila

puu/kaasu/sähkölevy,
2 levyä, jääkaappi
(kaasu/sähkö) kaatoallas
ja viemäröinti tiloissa

kaasu/sähköliesi,
2 levyä, uuni, jääkaappi
(kaasu/sähkö) 110 l  
tiskipöytä (ruostumaton
teräs) viemäröinti

sähköliesi, 3 levyä, uuni
jääkaappi (sähkö) 140 l
tiskipöytä (ruostumaton
teräs), josta vesijohto ja
viemäröinti

sähköliesi, 3 levyä, uuni
jääkaappi (sähkö) 160 l
pakastin, liesituuletin,
tiskipöytä (ruostumaton teräs),
josta vesijohto ja viemäröinti
astianpesukone, mikroaaltouuni
pyykinpesukone

(takka, suositeltava)

takka

takka

	�

4 m²

Saniteettitilat

Muu varustus

ERITYISKYSYMYKSIÄ
Rantamökit kesällä	

soutuveneen käyttöyhteinen soutuvene
���������������������������������
mahdollisuus
(enintään 2 mökillä)

oma soutuvene

oma soutuvene

oma soutuvene

Talvimökit

irrallinen sähkölämmitin
sähkövalo, kaksoisikkunat ja -ovet/
lämpöovet/tuulikaappi

sähkölämmitin, sähkövalo, kaksoisikkunat
ja -ovet /lämpöovet/
tuulikaappi, pistorasia
ulkona autolle

vesijohto (kylmä ja
lämmin) tiskipöydässä
kaksoisikkunat ja
ovet /lämpöovet/
tuulikaappi, pistorasia
ulkona autolle

kaksoisikkunat ja
-ovet/lämpöovet/
tuulikaappi, varusteiden
kuivausmahdollisuus,
pistorasia ulkona autolle

kaksoisikkunat ja -ovet /
lämpöovet/ tuulikaappi
varusteiden kuivauskaappi tai
-huone, (sähkö) pistorasia ulkona
autolle, käynti käymälään,
saunaan ja suihkuun sisäkautta

muu pesumahdollisuus

pesuhuone

sauna mökkialueella

ALUEELLISIA POIKKEUKSIA
Ahvenanmaa
muu pesumahdollisuus

