
 
 

Täytetyn lomakkeen voit palauttaa perinteisellä postilla. Voimme vastaanottaa hakemuksen myös sähköpostin liitteenä, mutta emme 
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Hattula-Kiinteistöt Oy  ASUNTOHAKEMUS 
 
 
HAKIJAN TIEDOT 
sukunimi  

      

etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna) 

      

kansallisuus 

      

henkilötunnus 

      

kotipaikkakunta  

      

arvo tai ammatti 

      

työnantajan nimi 

      

ko. työ alkaen 

      

nykyinen osoite 

      

postinro 

      

postitoimipaikka 

      

puhelin  

      

siviilisääty 

 naimaton  avoliitossa   naimisissa   asumuserossa   eronnut     leski 

Sähköpostiosoite  

      

 
KANSSAHAKIJAN TIEDOT       (kanssahakija on hakijan kanssa tulossa yhteisvastuulliseksi vuokralaiseksi)                              

sukunimi  

      

etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna) 

      

kansallisuus 

      

henkilötunnus 

      

kotipaikkakunta  

      

arvo tai ammatti 
      

työnantajan nimi 

      

ko. työ alkaen 

      

asuu hakijan kanssa  

 kyllä           ei (täytä alle osoitetiedot)           

sähköpostiosoite 

      

nykyinen osoite (jos eri kuin päähakijalla) 

      

postinro 

      

postitoimipaikka 

      

puhelin 

      
 

hakija     kanssahakija , raskaana, laskettu aika       liitteenä raskaustodistus 

 
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (lisähenkilöt, jotka eivät ole tulossa taloudelliseen vastuuseen vuokran osalta) 

nimi 

      

henkilötunnus 

      

nimi 

      

henkilötunnus 

      

nimi 

      

henkilötunnus 

      

nimi 
 

henkilötunnus 

      

            jatkuu erillisellä liitteellä 

ONKO KOTIELÄIMIÄ:            ei               kyllä , minkälaisia       

 
TIEDOT HAETTAVASTA HUONEISTOSTA 
kunnan osa/kylä 

      

osoite (jos haet tietystä/-tä taloista) 

      

maksimivuokra 

      

asuntotyyppi 

 tavallinen vuokra-asunto         nuorisoasunto (alle 29v.)     vanhusten asunto (yli 65 v.)    

pinta-ala 

      

talotyyppi 

 kerros-/luhtitalo          rivitalo          

huoneistotyyppi (esim. 1-2h+kk/k) 

       h+kk/k   omalla saunalla             mikä tahansa 

 
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA   lisäselvitys haettavasta kohteesta erillisellä liitteellä 

rakennustyyppi 

      

asunnon kunto 

 hyvä   tyydyttävä   huono 

pinta-ala 

      

vuokra € / kk 

      

asukkaiden lukumäärä 

      

hallintasuhde 

 omistaja    vuokralainen   alivuokralainen   vanhempien luona    muu,  mikä? 

asuminen alkoi 
      

asunnontarpeen syyt asunnon tarve alk. pvm          

 asunnoton, alkaen?                                                         asunnon hallintasuhde päättymässä, syy?                            

 työpaikan saanti paikkakunnalta, alkaen?                       muu syy / lisäperustelut:         

    laajemmin perusteluja erillisellä liitteellä 

hakemusnro 
 

vastaanotto päiväys 
 
 

hakemustyyppi   asunto   asunnon vaihto 
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HAKEMUKSEN LIITTEET    

Hakemukseen tulee liittää alla mainitut liitteet. Liitteet on toimitettava hakemuksen mukana tai viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. 
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Laita liitteeksi todistuksista kopiot, emme palauta alkuperäisiä. Hakemus on voimassa kuusi (6) 
kuukautta. Hakijan on itse huolehdittava uusimisesta (soitto tai sähköposti riittää) ja liitteiden päivittämisestä. 

 
 Selvitys huoneistoon muuttavien tuloista  

• työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma 

• eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä 

• työttömältä päätös työttömyystuesta sekä kuitti viimeisimmästä työttömyystukimaksusta.

• yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake (kirjanpitäjän täyttämä) 
 Viimeisin valmistunut verotustodistus jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta (valitse OmaVero sivustolta ”postilaatikko” ja sieltä kohdassa  

     ”päätökset ja kirjeet” valitse ”näytä kaikki” ja listalta viimeisin verotustodistus TAI soita puh. 029 497 002 / Henkilöasiakkaan tuloverotus) 
 Selvitys omaisuudesta ja veloista, mikäli ne eivät ilmene verotodistuksesta tai ovat muuttuneet (omaisuuden verotusarvo tai  

    myyntihinta-arvio ja luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista) 

 
Muita mahdollisia liitteitä, hakijan tilanteen mukaisesti: 

 opiskelutodistus  

 raskaustodistus, häätöpäätös tai muu hakemuksen perusteena käytettävä todistus) 

 avioero (avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta) 

 asunnottomuus (kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös) 

 muu hakemuksen perusteena käytettävä todistus esim. tarveselvitys, lääkärintodistus 

 
Muuta huomioitavaa 
Mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat, on hakijan ilmoitettava niistä sekä toimitettava päivitetty liite hakemukseen. 

 
 

 
 Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi ja samalla valtuutan Hattula-Kiinteistöt Oy:n tarkastamaan luottotietoni.  

 

Lomakkeella annetut tiedot rekisteröidään Hattula-Kiinteistöt Oy:n vuokra-asunnonhakijarekisteriin vuokra-asunnon hakemista varten. Tietoja ei 

käytetä suoramarkkinointiin eikä luovuteta muihin rekistereihin.  Asiakastietorekisteri informaatio on nähtävissä toimistolla ja nettisivuillamme.  
 
Peruuta hakemus, mikäli asunnon tarve ei ole enää ajankohtainen. 
 
Vakuusmaksu on pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran määrää vastaava summa. Tästä voidaan poiketa esim. luottotietomerkinnän vuoksi. 

Vakuus tulee olla suoritettu ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. 
 

ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS  

Suosittelemme lomakkeen tulostusta ja allekirjoitusta. Allekirjoitukseksi kelpaa myös sähköpostilähetys. 

Paikka ja aika 

      

Hakijan allekirjoitus Kanssahakijan allekirjoitus 

  
 
 
 
Lisätietoja asumisneuvoja Tuula Lipponen 

tuula.lipponen@hattula.fi 
puh. 050 5090 319 

 
Hakemukset käsitellään heti niiden saavuttua. Asuntotarjous voidaan tehdä aikaisintaan silloin kun hakemuksen 
vaadittavat liitteet on myös toimitettu. Otamme sinuun yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla, kun tietoomme on 
tullut vapautuva kohde, joka vastaa sinun hakemustoiveita. Vapautuvien asuntojen tilanne vaihtelee päivittäin, joten 
ennakkoon, ennen hakemusta, emme voi tehdä asuntovarauksia. 
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