
      HAKEMUS ON VOIMASSA 6 KUUKAUTTA

c/o Walttari Oy 
Kirkkotallintie 2
02400 Kirkkonummi Päivämäärä

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
I HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Kansalaisuus □ suomi □ muu, mikä_________________________________________

□ naimaton □ naimisissa/ avoliitossa □ asuu erillään □ eronnut □ leski

Nykyinen osoite Postinumero- ja toimipaikka

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite

Arvo tai ammatti Työpaikan toimipaikka alkaen pv.kk.vuosi

II HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Kansalaisuus □ suomi □ muu, mikä_________________________________________

□ naimaton □ naimisissa/ avoliitossa □ asuu erillään □ eronnut □ leski

Nykyinen osoite Postinumero- ja toimipaikka

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT

HAETTAVA HUONEISTO
□ Finnsbacka □ Gesterby □ Heikkilä □ Jolkby □ Ravals

□ Laajakallio □ Masala □ Kantvik □ Veikkola □ Rajakumpu

noin h + k /kk noin m² /kk
Talotyyppi □ kerrostalo □ rivitalo □ luhtitalo

Muita toiveita

Huoneistotyyppi Huoneiston pinta-ala Vuokran suuruus max.

Arvo tai ammatti Työpaikan toimipaikka alkaen pv.kk.vuosi

Nimi Henkilötunnus



TULOT, OMAISUUS JA VELAT
Bruttotulot/kk € tarkkuudella Muut tulot € Omaisuuden arvo € Velat €

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ
Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva tai ovatko he omistaneet asunto-osakeyhtiötalon 

osakkeita, asuintalon tai muun kiinteistön tai osuuden niistä.

□ Kyllä □ Ei

□ osakehuoneiston □ omakotitalon □ asumisoikeusasunnon □ muun kiinteistön

Omistajan nimi Onko omistaja luopunut asunnosta

□ on / 20 □ ei

Osakehuoneiston/kiinteistön/asumisoikeusasunnon nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta

ASUNNON TARPEEN SYY

□ asunnoton alkaen □ asunto asuinkelvoton

□ muuttovelvoite nykyisestä

□ itsenästyminen □ terveydelliset syyt □ avio-/ avoliitto □ avo-/ avioero

□ liian pieni □ liian suuri □ liian kallis

□ nykyinen vuokrasopimus päättyy, milloin

□ muutto paikkakunnalle, milloin

□ työpaikan vuoksi, työnantaja

      työt alkaa

Muu syy / lisätietoja

Muiden

Yhteensä

II Hakijan 

I Hakijan 



Asukkaiden lukumäärä Huoneluku Huoneiston pinta-ala

h+k/kk m2

□ kerrostalo □ rivitalo □ luhtitalo □ muu, mikä

Varustetaso

□ keskus-/sähkölämmitys □ vesijohto □ viemäri □ lämmin vesi □ sisä wc

□ kylpy- tai suihkuhuone □ hissi □ parveke □ asuntokohtainen sauna

Hallintamuoto

□ vuokralainen, nyk. vuokranantaja _____________________________ □ omistaja

□ alivuokralainen □ työsuhdeasunto □ muu, mikä _________________________________

Vuokra/käyttö/-yhtiövastike
___________€/kk

Sisäänmuuttovuosi
_____________

Muut asunnontarpeeseen vaikuttavat seikat

TÄYTÄTHÄN HUOLELLISESTI, PUUTTEELLISIA HAKEMUKSIA EMME VOI KÄSITELLÄ!
ALLEKIRJOITUS Suostun siihen, että luottotietoni tarkastetaan.
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi

Paikka ja aika Allekirjoitus

Allekirjoitus

Ennen vuokrasopimuksen tekemistä vuokranantajalle toimitetaan pyydettäessä tuloa ja varallisuutta 
koskevina lisäselvityksinä mm. seuraavia selvityksiä:
• tuloselvitys edellisestä 6kk, brutto. Esim viimeisin palkkalaskelma
• yli 18-vuotiaiden huoneistoon muuttavien viimeisin esitäytetty veroilmoitus
• todistus eläkkeen määrästä
• selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
• muut mahdolliset todistukset (esim. raskaustodistus), joihin hakemuksessa halutaan vedota
• ilmoitetaan asunto tai kiinteistö, jonka hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva omistaa 
kokonaan tai osaksi
• selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa sekä kopio passista

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy
c/o Walttari Oy
Kirkkotallintie 2, 02400 Kirkkonummi
P 09-2312 0600   s-posti info@kv-a.fi
www.kirkkonummenvuokra-asunnot.fi

NYKYINEN HUONEISTO


