
Vuokrasopimuksen ir�sanominen on tehtävä kirjallises�. Ir�sanomisaika on yksi kalenterikuukausi ja se lasketaan alkavaksi sen 
kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana ir�sanominen on suorite�u, vuokrasopimus pää�yy aina kuun viimeiseen 
päivään.  

 

Ir�sanon / ir�sanomme asuinhuoneiston vuokrasopimuksen osoi�eessa: 

Osoite:       Huoneisto:       

Autopaikka: Kyllä   ☐ Ei   ☐ Saunavuoro: Kyllä   ☐ Ei   ☐ 
Vuokralaisen nimi:       Vuokralaisen nimi:       

Henkilötunnus:       Henkilötunnus:       

Puhelinnumero:       Puhelinnumero:       

Uusi osoite:       Uusi osoite:       

              

Pankkiyhteys mahdollisia maksupalautuksia varten 

IBAN-�linumero:       

Huoneiston markkinoin�lupa 
Yhteys�etomme saa luovu�aa mahdolliselle uudelle asukkaalle, jo�a hän voi sopia ir�sanojan kanssa 
asunnon näytöstä (Asuntonäy�ö tapahtuu ir�sanomisaikana). 

Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Näy�ö yh�ön puolesta käy�äen yleisavainta. Näy�öaika ilmoitetaan vuokralaiselle. 
Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Asunnossa lemmikkieläimiä 
Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Osallistun huoneistotarkastukseen Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Huoneiston toimenpideluvat 
Mikäli muu�opäivä on sopimuksen pää�ymispäivää aikaisemmin, voi huoneistossa käynnistää 
vuokranantajan toimenpiteitä (ilman vuokrahyvitystä). 

Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Kosteiden �lojen kosteusmi�auksen voi tehdä milloin vain käy�äen yleisavainta. Kosteusmi�aus 
suoritetaan noin viiden arkipäivän sisällä ir�sanomisesta ja vuokralaiselle ilmoitetaan toteutusaika. 

Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Vakuudesta saa kuitata avoimet laskut Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Vastaanotetut ohjeet 

Ote�u vastaan lähtösiivousohjeet ja ilmanvaihtoven�ilin puhdistusohje 
Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Ote�u vastaan erillislaskutushinnasto ja vastuunjakotaulukko 
Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

Vuokrasopimuksen pää�yminen 

Vuokrasopimus ir�sanotaan pää�ymään:    /    2022 

Muu�opäivä (asunto ja irtainvarasto tyhjä):    /    2022 

Vuokrasopimuksen ir�sanomisen syy: 
(esim. asunnon osto, muu�o paikkakunnalta, asunnon vaihto)       

Allekirjoitukset 

Päiväys:    /    2022     

 
      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
       

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
Siilinjärven Ko�polku Oy ja kiinteistöhuoltoyh�ö suori�aa asunnossa muu�otarkastuksen vuokrasuhteen viiden viimeisen 
arkipäivän klo 9 – 15.30 välisenä aikana käy�äen yleisavainta. Mikäli asunnossa on ko�eläimiä tai halua�e osallistua 
huoneistotarkastukseen, tulee tarkastuspäivä sopia ir�sanomisen yhteydessä. Mikäli e�e pääse paikalle erikseen sovi�una 
aikana, ilmoi�akaa siitä viipymä�ä asiakaspalveluun. Tarkastuksessa ilmenneet pienimuotoiset puu�eet tullaan tarvi�aessa 
korjaamaan edellä ir�sanomisajan pui�eissa.  Asunnon kaikki avaimet tulee luovu�aa Siilinjärven Ko�polku Oy:n toimistolle. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod Asiakaspalvelu täy�ää 

Vastaanote�u:    /    2022  Käsi�elijä:       Villisarja 
Kyllä 
☐ 

Ei 
☐ 

ASUINHUONEISTON IRTISANOMINEN


