
 
 
 

ASUNTOHAKEMUS 
 

Hakemuksen vastaanottopäivä / vastaanottaja (kunta täyttää) 
 

_____/_____20_____  ______________________________ 
 

 
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja (entiset sukunimet) 
 
 

Etunimet (kutsumanimi SUURAAKKOSIN) 
 
 

Henkilötunnus 
 
 

Kotipaikka 
 
 

Alkaen vuodesta 
 
 

Osoite 
 
 
 

Sähköpostiosoite 
 

Puhelinnumero 
 
 

Arvo tai ammatti 
 
 

Työpaikka 
 
 

Alkaen vuodesta 
 
 

Puhelin toimeen 
 
 

Siviilisääty 
  Naimaton                 Naimisissa                 Avoliitossa                 Asuu erillään                 Eronnut                 Leski 

 
AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT Asuuko hakija yksin               Kyllä               Ei 

Sukunimi ja (entiset sukunimet) 
 
 

Etunimet (kutsumanimi SUURAAKKOSIN) 
 
 

Henkilötunnus 
 
 

Kotipaikka 
 
 

Alkaen vuodesta 
 
 

Osoite 
 
 
 

Sähköpostiosoite 
 
 

Puhelinnumero 
 
 

Arvo tai ammatti 
 
 

Työpaikka 
 
 

Alkaen vuodesta 
 
 

Puhelin toimeen 
 
 

 
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä) Raskaustodistus          On         Ei 

Nimi 
 
 

Henkilötunnus 
 
 

Nimi 
 
 

Henkilötunnus 
 
 

Nimi 
 
 

Henkilötunnus 
 
 

 
HAETTAVA HUONEISTO  

Kunta 
 
 

Kylä 
 
 

Talotyyppi           Kerrostalo             Rivitalo             Mikä tahansa 

Huoneistotyyppi 
 
          h+kk/k   tai               h+kk/k                  Mikä tahansa 

Huoneiston koko 
 
          m²  -          m²   

Muita toivomuksia 
 
 
 
 
 

 



 
ASUNNOTTOMUUS  

Asunnoton 
 

 

Alkaen 
 
 

Asunnottomuuden syy 
 
 

Nykyinen majapaikka 
 
 

 
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA  

Asukkaiden lukumäärä 
 
 

Huoneistotyyppi 
 
             h+k/kk 

Huoneiston pinta-ala, m² 
 
 

Asumisväljyys ja 
talotyyppi 

  Kerrostalo 
  Rivitalo 
  Omakotitalo 

  Muu, mikä? 
 
 

Asunnon 
varustetaso 

  Vesijohto 
  Viemäri 
  Lämmin vesi 

  Keskuslämmitys/sähkölämmitys 
  Kylpy- tai suihkuhuone 
  Asuntokohtainen sauna 

  Sisä-WC 
  Parveke 
  Hissi 

Asunnon kunto   Erinomainen            Hyvä              Tyydyttävä              Heikko 

Hallintasuhde   Omistaja 
  Vuokralainen 
  Alivuokralainen 
  Jälleenvuokralainen    

  Työsuhdeasunto 
  Asuntola 
  Yhteiskäyttöinen asunto 
  Muu, mikä? 

Vuokra/vastike Vuokra / käyttö-/yhtiövastike 
 
                                     €/kk 

Asuntoonmuuttovuosi 
 
 

Muut 
asunnontarpeeseen 
vaikuttavat seikat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TULOT JA VARALLISUUS  

Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä, € Omaisuus ja sen käypä arvo, €  

Hakija täyttää Kunnan merkintöjä Hakija täyttää Kunnan merkintöjä 

Hakijan     

Avio-/avopuolison     

Muiden     

Selvitys veloista     

 
HUOM! Kunta tarkistaa tarvittaessa hakijoiden luottotiedot. 

 
 
 
ALLEKIRJOITUS  

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi. 

Allekirjoitus 
 
 
 

Paikka ja päiväys 
 
 

 
 
Nimenselvennys 

 



 
 
 
ASUNTOHAKEMUKSEN LIITTEET 

     

 

 
TODISTUS VIIMEKSI VAHVISTETUSTA VEROTUKSESTA 
 

- kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta 
- verotuspäätös ja erittelyosa 

 
SELVITYS TULOISTA 

- palkkatodistus kaikilta ruokakunnan työssäkäyviltä perheenjäseniltä 
- todistus eläkkeistä 
- todistus työttömyyskorvauksesta / työmarkkinatuesta 
- todistus muusta tulosta, kuten äitiyspäivärahasta, kotihoidontuesta tms. 

 
OPISKELUTODISTUS 

- yli 18-vuotiailta opiskelijoilta 
 
MAHDOLLINEN RASKAUSTODISTUS 
 
OMAISUUS 

Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, esim. kiinteistövälittäjän arvio 
omistusasunnosta, kesäasunnosta tms. Rahasto-osuuksista ja osakesalkuista tms. 
toimitetaan pankin antama todistus sijoituksen arvosta. 
 

VELAT 
 Luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista ja opintolainasta 
 
ASUMISTILANNE 
 
 Selvitys nykyisestä asumistilanteesta kaikkien hakijoiden osalta sekä mahdollinen 

- todistus irtisanomisesta tai häädöstä 
- terveystarkastajan lausunto asunnon kunnosta 
- lääkärintodistus, mikäli halutaan vedota vammaan tai sairauteen 

 
YHTEYSTIEDOT 
 

Hakemukset Lopen Vuokratalot Oy:n ja Lopen Vanhustentalot Oy:n vuokra-
asuntoihin tulee toimittaa liitteineen:  

  
Lopen Talo & Tili Oy,  
puh. 0102 311 360, Viertotie 5 as 1, Loppi 
avoinna ma - to 9 – 16, perjantaisin ja aattopäivinä 9 – 13 

 
 Hakemukset ikäihmisten asuntoihin tulee toimittaa liitteineen: 
 
 Lopen kunta 
 Ikäihmisten asunnot 
 Perusturvatoimen hallintosihteeri Merja Jaatinen 
 Yhdystie 5, 12700 Loppi 
 puh. 019 758 6060 
 
 Lopen kunnan omistamat osakeasunnot ja pienkiinteistöt 
 Pasi Träff 
 Yhdystie 5, 12700 Loppi 
 puh. 050 321 4924 



 
 
 
ASUNTOHAKEMUKSEN LIITTEET 

     

 

  
HAKEMUKSEN VOIMASSAOLO 
 

Hakemuksen voimassaolo lakkaa puolivuosittain 30.6. ja 31.12, jonka jälkeen 
hakemus tulee uusia 
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