ASUINHUONEISTON
VUOKRASOPIMUS

ASUNTO

TAIVAS

1. VUOKRANANTAJA
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti

2. VUOKRALAINEN
Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelin
Sähköpostiosoite

3. VUOKRAUSKOHDE
Osoite
Huoneiston määritelmä
Pinta-ala noin
Vuokralaisen yksinomaisessa
käytössä olevat muut tilat:

Huoneisto kunnosta on
sovittu seuraavalla tavalla:
4. VUOKRA-AIKA
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus alkaen:
Määräaikainen sopimus alkaen:

Päättyen:

Määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa uudella sopimuksella. Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi
irtisanoa kesken sopimuskauden ilman 1kk vuokraa vastaavaa sopimussakkoa.
Muuttopäivä on AVHL-laista sovittu poikkeavalla tavalla olemaan vuokrasopimuksen päättymispäivä.
Vuokralaisen täytyy luovuttaa asunto muuttovalmiina vuokranantajalle klo 14:00 mennessä.

5. VUOKRA JA ERILLISKORVAUKSET
Vuokra
Vesimaksu:
Saunamaksu:
Autopaikkamaksu:
Vuokra ja erilliskorvaukset yhteensä:

Vuokranmaksutili:

Eräpäivä kunkin kuukauden 5. päivä
Viivästyskorko peritään viivästyskorkolain mukaisesti.
Vuokralainen maksaa sähkön kulutuksen perusteella suoraan energialaitokselle tekemänsä
sähkösopimuksen mukaisesti.

6. VAKUUS
Tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi vuokralainen toimittaa vakuuden.
Vakuus on asetettava ennen asunnon hallinnan luovuttamista, viimeistään ______
Vakuus määrältään ________ euroa, maksetaan vuokranantajan tilille ___________
Vakuuden on oltava voimassa koko vuokrasuhteen ajan. Mikäli huoneisto myydään vuokrasuhteen
voimassaoloaikana, vakuus on voimassa myös uuden vuokranantajan hyväksi.
Allekirjoittamalla sopimuksen vuokralainen antaa vuokranantajalle oikeuden vakuuden hyödyntämiseen
vuokralaisen aiheuttamien kulujen kattamiseksi.

7. VUOKRAN KOROTTAMINEN
Vuokranantaja pidättää oikeuden vuokran korottamiseen elinkustannusindeksin perusteella.
Vuokranantajalla on oikeus tehdä vuokraan tasokorotus, mikäli asunnon vuokrataso on jäänyt jälkeen
muista alueen asunnoista, tai huoneistoon on tehty tasoa korottava remontti. Korotus voi olla
maksimissaan 4%.
Vuokranantajalla on oikeus korottaa tai laskea huoneistoa koskevia taloyhtiön päätettäviä juoksevia
kuluja. Tällaisia kuluja ovat muun muassa vesimaksu, erillinen lämmitysmaksu, erillinen sähkömaksu,
ynnä muut erilliset taloyhtiön määrittämät huoneistokohtaiset kulut.
Milloin vuokranantaja tarkistaa vuokraa edellä sovitulla perusteella, hänen on ilmoitettava siitä
vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Samalla on
ilmoitettava uusi vuokra, erilliskorvauksen määrä ja niiden voimaantuloajankohta.

8. MUUTOSTYÖT
Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman
vuokranantajan lupaa. Tällaisina luvanvaraisina töinä pidetään muun muassa maalausta, tapetointia ja
kiinteiden kalusteiden vaihtamista. Muutostyöt ja poraaminen kosteissa tiloissa ovat ehdottomasti
kielletty ilman erillistä lupaa ja ammattilaisen toteuttamaa työtä.

9. MUUT EHDOT
Siitä johtuen, että vuokranantaja haluaa varata huoneiston jatkossa myös allergikkojen ja astmaatikkojen
käyttöön, ei huoneistossa saa tupakoida, ei myöskään mahdollisella parvekkeella. Kotieläimistä sovitaan
erikseen.
Vuokralaiselle luovutetaan huoneiston hallinnan luovutuksen yhteydessä ____ kappaletta avaimia. Mikäli
vuokralainen ei palauta vuokrasuhteen päättyessä alun perin saamiaan avaimia, maksaa vuokralainen
uusien avainten teon, tai uusien avainten teko pidätetään vakuudesta.
Vuokralaisella tulee olla koko vuokrasuhteen ajan voimassa oleva kotivakuutus vastuuvakuutusosineen.
Vuokralainen vastaa lumen, jään ja roskien poistamisesta asunnon alueelta tarpeen vaatiessa.
Vuokralainen tarkistaa asunnon palovaroittimet säännöllisesti oman ja asunnon turvallisuuden kannalta.
Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle mahdollisista puutteista ja vioista asunnossa.
Huolellisuutta pyydetään varsinkin vesikalusteiden vuotojen ilmoittamisesta.
Vuokralainen toteuttaa asuntoon loppusiivouksen, jonka vuokranantaja tarkistaa. Tarkistuksen jälkeen
vakuus palautetaan vuokralaiselle. Loppusiivouksesta annetaan erillinen ohje.
Vuokralainen sitoutuu noudattamaan taloyhtiön järjestyssääntöjä.
Vuokralainen ei saa vuokrata huoneistoa kolmannelle osapuolelle, ilman vuokranantajalta pyydettyä
erillistä lupaa.

10. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Sopimusehtojen lisäksi sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AVHL 481/1995)
siihen tehtyine muutoksineen.
Vuokrasuhteessa noudatetaan myös alalla hyväksyttyä Hyvää vuokratapaa.
Tämä vuokrasopimus on laadittu ja allekirjoitettu kahtena saman sanaisena
alkuperäiskappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitukset

