
  Rakennuksen omistaja tai tämän edustaja ja yhteystieto (puhelin tai sähköpostiosoite)

 Kiinteistötunnus                                                                                          rakennusnro

 Henkilötunnus / Y-tunnus 
  Byggnadens ägare eller  dennes representant; som kontaktuppgift telefon eller epost

 Poistuman syy – Orsaken till avgång

Tuhoutunut

 Personbeteckning / FO-nummer

Ilmoittaja täyttää - Anmälaren ifyller

  Rakennuksen osoite - Byggnadens adress

Purettu muusta syystäPurettu uudisrakentamisen vuoksi

  Poistuma-ajankohta

Ränsistymisen vuoksi hylätty

                 Paikka ja aika - Ort och tid Allekirjoitus ja nimen selvennys - Underskrift och namnförtydligande

  Rakennuksen sijaintikunta

  Lägenhetens reg.nr/Kvarterets nr/ Tomtens nr
 Kylä/kaupunginosa - By/stadsdel   Tilan RN:o/Korttelin nro/Tontin nro

  Rakennuksen käyttötarkoitus- Byggnadens användningssyfte

Ilmoitus rakennuksen poistumasta
Anmälan om avgång av byggnad

Rivning för  nybyggnad Rivning av annan orsak Förstörd Övergivning pga förfall
Poistaminen *
Strykning *

  Tidpunkt för avgången
  Lisätietoja
  Tilläggsuppgifter

Karttaote 

Selvitys purettavan rakennuksen omistuksesta

Asemapiirros, johon merkitty purettava rakennus

  Liitteet - Bilagor

Planritning där den rivna byggnaden är märkt

Utredning över rivna byggnadens äganderätter

Kartutdrag

 Kunnan viranomaisen allekirjoitus - Den kommunala myndighetens underskrift

  Rakennustunnus - Byggnadsbeteckning

  Rakennuksen osoite- Byggnadens adress

 Päivämäärä, jolloin rakennus poistetaan rekisteristä sekä allekirjoitus

Kunnan viranomainen täyttää - Den kommunala myndigheten ifyller
Käyttötarkoituskoodi

  Ilmoitettu maistraatille - Anmält till magistraten

         Rakennuksen koordinaatit – Byggnadens koordinater
Användningskod

 Merkitty kunnan rak.rekisteriin - Antecknad i kommunens byggn.register

* Mikäli väestötietojärjestelmässä havaitaan olevan sellainen rakennus, jota ei ole koskaan ollut olemassa, tämä poisto suoritetaan

* Ifall det i befolkningsdatasystemet förekommer en byggnad, som aldrig existerat, stryks den ur registret genom att man kryssar för punkt 5.
   merkitsemällä rasti kohtaan 5.   Kopio poistamisen perusteena esitetystä asiakirjasta esim. ote väestötietojärjestelmästä 

   En kopia av det dokument som framställs t.ex utdrag av befolkningsdatasystemet

Rakennustunnus - Byggnadsbeteckning

 Fastighetsbetekning                                                                                      byggnadsnr

 Täytetty lomake toimitetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
 Den ifyllda blanketten sänds till kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

  Kommun där byggnaden ligger

 Datum, då byggnaden stryks ur registret och underskrift
Puhelin / sähköpostiosoite - Telefon / epost

Puhelin / sähköpostiosoite - Telefon / epost
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