
 
 
 
 
 

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS 
 

VUOKRANANTAJA Hattula-Kiinteistöt Oy 
 

VUOKRAUSKOHDE (irtisanottava huoneisto) 
Osoite Huoneisto- 

numero Oma arvioni huoneiston kunnosta 
 
Siisti/ Maaliremontti Remontoitava 
kunnossa  Tapetointi   Huono kunto 

Huoneisto- 
tyyppi 

Pinta-ala Kerros 

 
VUOKRALAINEN / VUOKRALAISET 
Nimi H-tunnus Puhelin 

Nimi H-tunnus Puhelin 

 
IRTISANOMINEN Edellä mainittu vuokrasuhde irtisanotaan päättyväksi: 
Päättymispäivä 

 
Muuttopäivä 

Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, 
jonka aikana vuokranantajan edustaja on vastaanottanut 

irtisanomisilmoituksen. 
Irtisanominen on toimitettava todisteellisesti. 

 
 

UUSI OSOITE (mihin muuttaa) 
Uusi osoite Postinumero Paikkakunta 

 
 
 

IRTISANOMISEN SYY Irtisanomisen pääasiallinen syy (rastitetaan tärkein tekijä) 
 Omistusasunnon hankinta  Muu häiriökäyttäytyminen talossa  Asunnon epäkäytännöllinen 

pohjaratkaisu 
 Asumisoikeusasunnon hankinta  Alueen huono maine  Asunnon heikko varustetaso 
 Paikkakunnalta muutto  Alueen heikko palveluntarjonta  Asunnon huono kunto 
 Vuokran suuruus  Alueen turvattomuus  Vaihto toiseen vuokranantajan 

omistamaan asuntoon 
 Hankala työmatka  Muu, mikä  Ruokakunnan koon muutos 
 Häiritsevät naapurit     

 
IRTISANOMISAIKANA  

Muuttopäivän ollessa vuokrasuhteen päättymispäivää aikaisempi, voi 
asunnossa käynnistää huoneistoremontin (ilman vuokrahyvitystä) 

Esittelen itse huoneiston, yhteystietoni voi antaa uudelle asuk. 

  Vuokranantajan edustaja voi esitellä huoneiston 
 
 

VAKUUSMAKSUN PALAUTUS Vakuusmaksu palautetaan tilille: 
 

Pankki Tili Tilin omistaja 

 
 

ASUNNON TARKASTUS   
Asunnon kunto tullaan tarkastamaan vuokranantajan toimesta irtisanomisajan päättyessä. Muista huomioida pois muuttavan ohjeet mm. 
siivouksen osalta.  Laiminlyönneistä laskutetaan irtisanoutunutta. 

Haluan olla mukana huoneistotarkastuksessa, joka suoritetaan arkena klo. 8-16. (Tarkista että olet jättänyt puhelinnumeron ja/tai 
sähköpostin yhteydenottoa varten.). 

 
ALLEKIRJOITUKSET (allekirjoitus vain jos toimitat lomakkeen tulostettuna, allekirjoituksen voit korvata lomakkeen 
lähetyksellä sähköpostitse: hattulakiinteistot@hattula.fi. Sähköpostista saat perilletulo kuittauksen, kun olemme sen 
lukeneet.) 
 
Paikka Vuokralainen / vuokralaiset 

 
Aika 

 

 

IRTISANOMISILMOITUKSEN TIEDOKSISAANTI Olen tänään vastaanottanut tämän irtisanomisilmoituksen 
Paikka vastaanottanut  

 
Aika 

                                                                                                 Hattula-Kiinteistöt Oy:n puolesta 
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