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                      Esterinkatu  10 ,   55100  IMATRA          ASUNTOHAKEMUS 
                     Puh  05 –  235 2822           Hakemus on voimassa  3  kuukautta
                     Fax  05 – 235  2844 

 HAKIJAN  HENKILÖTIEDOT 

 KANSSAHAKIJAN  HENKILÖTIEDOT 

 MUUT  ASUMAAN  TULEVAT  HENKILÖT                                Hakija raskaana                 on              ei                       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
 HAETTAVA  HUONEISTO 

Asiakaspalvelu:
ma – pe 

klo 9 - 15 
Numero Päiväys 

Sukunimi   ja  entiset  nimet  (painokirjaimin) Etunimet  (puhuttelunimi  alleviivataan) 

Henkilötunnus 

   --- 

Henkikirjoituspaikka Alkaen

Nykyinen osoite Postinumero ja –paikka Puhelin  kotiin 

Arvo  tai  ammatti Työnantaja Alkaen Puhelin  toimeen 

Siviilisääty    1.          naimaton     2.             kihloissa     3.             avoliitto   4.             naimisissa    5.            asumusero    6.            eronnut     7.            leski 

Sukunimi   ja  entiset  nimet  (painokirjaimin) Etunimet  (puhuttelunimi  alleviivataan) 

Henkilötunnus 
  _ 

Henkikirjoituspaikka Alkaen

Arvo  tai  ammatti Työnantaja Alkaen Puhelin  kotiin / toimeen 

Asuu  hakijan   
kanssa       Kyllä                    Ei              

Osoite Postinumero ja –paikka 

Nimi Henkilötunnus 
  _ 

Nimi    _ 

Nimi   _ 

Nimi   _ 

Nimi   _ 

Kunta Kaupungin / kunnan osa / kylä Talon nimi  (jos  tiedossa) 

Talotyyppi             1.               kerrostalo             2.               rivitalo             3.                 pienkiinteistö                4.                 mikä  tahansa    

Huoneistotyyppi                      h + kk / k       tai                    h + kk / k Huoneiston  koko 
  m2 -                             m2

Muita  toivomuksia     

Mitra Imatran Rakennuttaja Oy
Virastokatu 2, 55100 Imatra 
p. 05 235 2822

Asiakaspalvelu:
ma - pe 

klo 9 - 15

ASUNTOHAKEMUS
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 ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT             (Kohdat  1 – 3  täytetään tarpeen mukaan) 

1 ASUNNOTTOMUUS 

        =>    

        => 
         

           
        =>   

A.     ASUNNOTON, mistä alkaen    

missä  majailee  

    B.     ASUNTO  ASUMISKELVOTON,  miksi   

C.    ASUU  VANHEMPIEN  LUONA 

2.    MUUTTOUHKA  NYKYISESTÄ  ASUNNOSTA   (päätökset  liitteeksi) 

A. OMAN  ASUNNON  MYYNTI,  muutettava  viimeistään 

B.     VUOKRANANTAJA  IRTISANONUT,  miksi   

muutettava viimeistään  

C. ASUNTO  PURETAAN  muutettava  viimeistään 

D. ASUMUS / AVIOERO,  muutettava  viimeistään 

E. MÄÄRÄAIKAINEN  VUOKRASOPIMUS  PÄÄTTYY 

3. PAIKKAKUNNALLE  MUUTTO 
3A. SYY     työhön                    vanhukset / omaiset                     kouluun                         paluumuuttaja                

3B.  PÄIVÄMÄÄRÄ                 alkaen             

     

4. TIEDOT  NYKYISESTÄ  ASUNNOSTA 
4A.  ASUMISVÄLJYYS 

       1.            kerrostalo       2.           rivitalo      3.           omakotitalo     4.          muu, mikä    

4B.  VARUSTETASO 

                      kiitettävä                       hyvä                  huono, miksi… 

4C.  HALLINTASUHDE 
        
       1.           omistaja     2.          päävuokralainen    3.          alivuokralainen     4.          asuu vanhempien   5.         työsuhdeasunto 
              luona 
       6.           asuntola     7.           yhteiskäyttöinen   8.           muu, mikä. 
   asunto 

        Vuokra / yhtiövastike                         € / kk                  Sisäänmuuttovuosi 

4D.   SELVITYS VIIMEISIMMÄSTÄ  VUOKRASUHTEESTA 

Asunnon omistaja 

Asunnon osoite 

Asuntoon muuttopäivä 

Onko asuntoon erääntyneitä, maksamattomia vuokria                    ei  ole                           on                   summa € 

Asukkaiden  lukumäärä Huoneistotyyppi 
             h + kk / k 

Huoneiston  pinta – ala 
     m2
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TULOT  JA  OMAISUUS 

SELVITYS  OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ 

ALLEKIRJOITUS 

VIRANOMAISEN  MERKINTÖJÄ                                              PUUTTEELLISIA  HAKEMUKSIA  EI  KÄSITELLÄ! 
                       LIITTEITÄ  EI  PALAUTETA. 

4E.    MUUT  ASUNNON  TARPEESEEN  VAIKUTTAVAT  SEIKAT 

1. korkeat  asumiskustannukset  

2. huono  sijainti 

3. perheen  jäsenen  sairaus  tai  vamma  edellyttää  parempaa  asuntoa 

4. tukiasunnon  vapautuminen 

5. perheristiriidat 

6. asunnon  ja  työpaikan  väliset  kustannukset 

7. muu, mikä..             

hakijan kanssahakijan muiden yhteensä 

Nyk. kuukausitulot ennen veroja,  € 

Omaisuuden käypä arvo, € 

       osakehuoneisto      omakotitalo      vapaa-ajan asunto       kiinteistö 

Nykyinen myyntiarvo    Asuntoon  tai  kiinteistöön 
tai luovutushinta      €                       kohdistuvat  velat        € 

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi 

Paikka  ja  aika 
IMATRA

Allekirjoitus 

                                           Ylittyy               Ei  ylity 

Tuloraja  

Varallisuusraja  

Päätösehdotus                                  Hyväksytään  Hyväksytään  erityismääräyksen  perusteella 

       Hylätään, perusteet => 

       Jää jonoon 

Muuta 
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HAKEMUKSEN  LIITTEET 

KUUKAUSITULOT 
- työssäkäyvä;  viimeinen tilinauha tai palkkalaskelma 
- eläkkeensaaja; todistus bruttoeläkkeistä 
- työtön, työllisyys- tai ammattikurssilla oleva; Kelan tai ammattiliiton todistus maksetusta päivärahasta 
- liikkeenharjoittaja; viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tuloselvityslomake 
- paikkakunnalle työhön muuttava; tulevalta työnantajalta todistus työn alkamisesta sekä maksettavasta palkan             

määrästä
- armeijassa; palvelutodistus 
- opiskelija; opiskelutodistus ja opintotukipäätös 
- äitiysloma, hoitovapaa, kodinhoitotuki tai virkavapaa; todistus palkasta mikä hakijalla oli ennen työn päättymistä 

VEROTUSPÄÄTÖS/VEROTUSLASKELMA 
- verotustodistus kokonaisuudessaan viimeksi valmistuneesta verotuksesta kaikilta huoneistoon muuttavilta   
       18-vuotiailta 

OMAISUUSSELVITYS 
- mikäli omistatte tai olette omistaneet osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa selvitys omaisuuden 

käyvästä arvosta (esim. kauppakirja) sekä selvitys kiinteistöön kohdistuvista veloista 

IRTISANOMISILMOITUS
- jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta 

HÄÄTÖ 
- jäljennös häätöpäätöksestä 

NYKYISEN ASUNNON VUOKRASOPIMUS 
-  jäljennös vuokrasopimuksesta 
- todistus, että nykyiseen asuntoon vuokrat/vastikkeet maksettu 

ASUNNOTON 
- selvitettävä, missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi 

MAAHANMUUTTAJA 
- selvitys oikeudesta oleskella maassa  (kopio passista) 

AVIOERO 
- avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta 

TERVEYDENTILA 
- mikäli hakija katsoo, että hänen terveydellisillä olosuhteillaan on vaikutusta asunnon tarpeeseen, on hänen syytä 

hankkia lääkärintodistus, joka on laadittu asunnon hakua varten 

MUITA  LIITTEITÄ 
- mahdollinen raskaustodistus 
- nykyisen asunnon asumiskelvottomuus (terveystarkastajan lausunto, purkupäätös) 

HUOMIOITAVAA 
- kaikkiin asuntoihin peritään vakuusmaksu 

ASUNTOHAKEMUS  ON  VOIMASSA  3 KK  KERRALLAAN. 
HAKIJAN ON ITSE HUOLEHDITTAVA HAKEMUKSEN UUSIMISESTA (ESIM. PUHELIMITSE) 

OLOSUHTEIDEN MUUTTUESSA  HAKEMUS ON KORJATTAVA MUUTOKSIA VASTAAVAKSI.




