
 

    IRTISANOMISILMOITUS   
        
Alueyhtiön nimi     
          
(Sopimuksen irtisanoo ja Irtisanomisilmoitus –lomakkeen allekirjoittaa sama määrä henkilöitä, jotka ovat allekirjoittaneet alkuperäisen sopimuksen.)

 Irtisanon  Irtisanomme  seuraavan sopimuksen  seuraavat sopimukset  
Nimi / Nimet 
      
Osoite 
      
Puhelinnumero Sähköpostiosoite 
            
Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi, joka lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana 
irtisanominen on suoritettu. 
Vuokrasopimuksen päättymispäivä (päivä, kuukausi, vuosi) Yksi tai useampi päävuokralainen jää vielä asumaan asuntoon 
       Kyllä  Ei 

Yhtiön merkintöjä varten
 

 Asunnon vuokrasopimus  (Irtisanomisilmoitus –lomakkeen täytön lisäksi on täytettävä myös 
       lomake Ilmoitus talonkirjaan, Lähtöilmoitus)             

   Numero  
 Autopaikan vuokrasopimus                     

   Numero  
 Autotallin vuokrasopimus                     

   Numero  
 Mopotallin vuokrasopimus                     

   Viikonpäivä Kellonaika  
 Saunasopimus             -                   

   Numero  
 Pesulasopimus                     

    
 Varaston vuokrasopimus                   

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys 
Helsinki,         
              

TÄYTETÄÄN VAIN IRTISANOTTAESSA ASUNNON VUOKRASOPIMUSTA 
Asunnon kunto (vuokralaisen oma arvio)

 Hyvä, mielestäni ei tarvitse 
       remonttia 

 Tupakoitu  Maalaus- 
      tarve

 Lattiat 
      huonot

 Alkuperäinen (ei ole koskaan tehty mitään) 

Muuta huomioitavaa 
      
Yhtiön edustaja tarkastaa asunnon yleiskunnon irtisanomisajan aikana. Asukas voi olla halutessaan läsnä 
tarkastuksessa. 
Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten on vuokralaisen viivytyksettä sopivana aikana päästettävä 
vuokranantaja huoneistoon. (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, 22 §) 

Huoneistoon tullaan vara-avainta käyttäen, ellei asiasta toisin sovita. 
Voiko puhelinnumeronne antaa uudelle asukkaalle mahdollista näyttöä varten? 

Kotiin Töihin 
 Ei  Kyllä             

Onko asunnossa kotieläimiä? 
 Kyllä  Ei     

Jos asunnosta muutetaan ennen sopimuksen päättymispäivää, voiko alueyhtiö ilman vuokrahyvitystä valmistella asuntoa seuraavan vuokralaisen käyttöön 
asunnon tyhjennettyä? 

 Kyllä  Ei     
Asunnon avaimet on toimitettava alueyhtiön toimistoon vuokrasopimuksen päättymispäivään mennessä. 
Osoite sekä postinumero ja -toimipaikka, johon muutetaan 

      
Ilmoituksen vastaanottopäivä Ilmoituksen vastaanottaneen alueyhtiön edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

       
  
       
 
Heka-Alueyhtiö Oy:n nimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero, Internet-osoite, sähköpostiosoite (etunimi.sukunimi@hekaoy.fi) 
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