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HAKIJA 1    HAKIJA 2   

        

Etunimet               Etunimet     

Sukunimi               Sukunimi     

Henkilötunnus               Henkilötunnus    

Puhelin               Puhelin     

Osoite               Osoite     

Postinumero ja toimipaikka              Postinumero ja toimipaikka    

Sähköposti               Sähköposti     

Ammatti               Ammatti     

Työnantaja               Työnantaja     
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ASUNNON TARVE 

HAKIJA1    HAKIJA2 

Asunnon tarve alkaen ______________________________ Asunnon tarve alkaen ______________________________ 

Minulla ei ole asuntoa    Minulla ei ole asuntoa  

Asunnottomuuden syy ______________________________ Asunnottomuuden syy ______________________________ 

        

Minulla on asunto    Minulla on asunto   

Joudun muuttamaan, koska __________________________ Joudun muuttamaan, koska __________________________ 

        

Muutto paikkakunnalle    Muutto paikkakunnalle  

Syy ______________________________________________ Syy     

 

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA 

HAKIJA1    HAKIJA2    

Asukkaiden lukumäärä   Asukkaiden lukumäärä    

Pinta-ala ja huoneistotyyppi   Pinta-ala ja huoneistotyyppi    

Hallintamuoto     Hallintamuoto    

Asumiskustannukset €/kk ____________________________ Asumiskustannukset €/kk   

       

TULOT JA OMAISUUS       

HAKIJA1    HAKIJA2 

Kuukausitulot    Kuukausitulot     

Selvitys omistusasunnosta   Selvitys omistusasunnosta   

Myyntiarvo    Myyntiarvo    

Asuntoon kohdistuvat velat €   Asuntoon kohdistuvat velat €    

Muu varallisuus     Muu varallisuus     

 

Muiden hakijoiden tulot yhteensä       

(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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HAETTAVA HUONEISTO 

1H+K (KK)   2H+K(KK)   3H+K(KK)             4H+K(KK)               5H+K(KK) 

RIVITALO   LUHTITALO   KERROSTALO 

LÄHDEPOLKU 6   FREDRIKA RUNEBERGINKATU 9   NIITTYPOLKU 1 JA 4 

VERÄJÄTIE 8-9   VERÄJÄTIE 1  VERÄJÄTIE 6 

MAKSIMIVUOKRA  

Lisätietoja 

Päiväys ja allekirjoitus 

Asuntohakemukseen tarvittavat liitteet: 
• Verotuspäätös edelliseltä vuodelta.
• Viimeisin tulotodistus: palkkakuitti, päätös äitiys-/ 

kodinhoidontuesta, toimeentulotuki, eläkepäätös  tai 
joku vastaava. 

• Kopio työsopimuksesta tai päätös opiskelupaikasta, 
jos muutat paikkakunnalle muualta. 

• Kauppakirja tai myyntiarvio kiinteistöstä tai asunto-
osakkeesta. 

• Velkatodistus, jos kiinteistöön tai asunto-osakkeeseen 
kohdistuu velkoja.

Asuntohakemuksen toimitus:
Asuntohakemus toimitetaan liitteineen Porvoon asuntosäätiölle.
Hakemuksen voi myös skannata ja lähettää sähköpostilla 
kunhan hakemus on allekirjoitettu.

Porvoonseudun asuntosäätiö
Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo
Puh. 0207 438 380
Sähköposti: porvoo@reim.fi

mailto:porvoo@reim.fi
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