
 

Kiinteistö Oy Järvenneito / Mäyrä / Rokuanrivi /   ASUNTOHAKEMUS 

Utajärven Palvelutaloyhdistys ry   Vuokra-asunnot 
 

HAKIJAN TIEDOT 
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet Ammatti 

Henkilötunnus Kotipaikka Alkaen 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin 

Työnantaja/Opiskelupaikka Alkaen Sähköposti 

 

NYKYINEN ASUNTO 
Hallintamuoto 
 vuokralainen                   asuu vanhempien luona                     omistaja                   muu, mikä? 

Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi 
                                     h+k/kk 

Pinta-ala 
                              m

2
   

Vuokra 
                                  € / kk 

 

AVIO/AVOPUOLISO 
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet Ammatti 

Henkilötunnus Kotipaikka Alkaen 

Asuu hakijan kanssa 

 Kyllä       Ei                     

Osoite, jos eri kuin hakijan Postinumero ja -toimipaikka Puhelin 

Työnantaja / Opiskelupaikka Alkaen Sähköposti 

 
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT 
Nimi Henkilötunnus 

  

  

  

  

 
HAETTAVA HUONEISTO 
Huoneistotyyppi 
                                h + k/kk tai                           h + k/kk 

Muita toivomuksia (esim. sauna tai vuokran suuruusluokka) 

Huoneiston pinta-ala 
                                   m

2  
-                                               m

2
 

Vuokran suuruus 
                                                                               € / kk 

 
ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT 

 Työpaikka                   
Alkaen Työnantaja 

 Muu syy:                   

 



 
TULOT 
Nykyiset kuukausitulot 
vähentämättöminä € 

Hakija Avio- / avopuoliso Muut 

Palkka    

Eläke    

Työttömyyspäiväraha    

Muu, mikä?    

 
ALLEKIRJOITUS 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus Puolison allekirjoitus 

 
 
Jos hakemuksessa on annettu erheellistä tietoa tai asuntoon muuttaa muita kuin hakemuksessa mainitut 
henkilöt, voidaan vuokrasopimus purkaa välittömästi. 
 
 
HAKEMUS ON VOIMASSA 6 KUUKAUTTA JÄTTÖ- / UUSIMISPÄIVÄSTÄ. 
 
HAKIJOIDEN LUOTTOTIEDOT TARKISTETAAN. 
 
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. Hakemus voidaan uusia 
kunnanviraston palvelupisteessä tai sähköpostitse. 
 
Liitteeksi kopiot todistuksista: 
 
AINA PAKOLLISET LIITTEET: 
 

1. Tulotodistus 
- työssäkäyvältä viimeisin palkkalaskelma tai palkkatodistus 
- eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeiden määrästä 
- työttömältä viimeisin ilmoitus maksetusta päivärahasta 
- yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase, yrittäjän tuloselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä 
- opiskelijalta opiskelutodistus 

 
2. Verotodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta 

 
Muut mahdolliset liitteet joihin hakija haluaa vedota esim. raskaustodistus, todistus avioeron vireilläolosta tai 
lääkärintodistus terveydentilasta. Tarvittaessa voidaan hakijalta pyytää muita täydentäviä tietoja. 
 
 
VAKUUSRAHA 
 
Kiinteistö Oy Järvenneito ja Mäyrä perivät vuokralaisilta vakuusrahan, joka on maksettava ennen avainten 
luovuttamista. Raha asumiseen liittyvien maksujen, asunnon ja sen varusteiden normaalia kulumista 
suurempien vaurioiden korjaus- ja siivouskulujen vakuutena. Vakuusrahan suuruus on 1 h+k / kk ja 2 h + k / kk 
asunnosta 336,38 € ja 3 h + k asunnosta 504,56 €. 


