
Vuokra-asuntohakemus
Olen uusi asiakas Asun jo SATO-kodissa ja haluan vaihtaa asuntoa

Etunimi Sukunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin, josta tavoittaa parhaiten

Sähköposti

1. Henkilötiedot
Etunimi Sukunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin, josta tavoittaa parhaiten

Sähköposti

2. Toisen hakijan henkilötiedot

3. Muut asumaan tulevat henkilöt (liitä tarvittaessa erillinen lista, jos tila ei lomakkeessa riitä)
Nimi Henkilötunnus Nimi Henkilötunnus

Nimi Henkilötunnus Nimi Henkilötunnus

Yli 18-vuotiaita perheenjäseniä yhteensä hlöä Alle 18-vuotiaita perheenjäseniä yhteensä  hlöä

5. Asuntotoiveesi
Haen näistä osoitteista vapautuvia koteja (anna vähintään yksi katuosoite)

Huoneistotyyppi 1h+kk/k 2h+kk/k 3h+kk/k 4h+k 5h+k Lisätoiveet sauna hissiparveke senioriasunto

JOS HAET ASUNTOIHIN, JOISSA ON KÄYTÖSSÄ ASUKASVALINTAAN LIITTYVIÄ EHTOJA, TÄYTÄ MYÖS KOHDAT 6., 7. JA 8.

Pinta-ala vähintään             ja enintään              m² Maksimivuokra                         €/kk
Toivomani muuttopäivä
(pp.kk.vvvv)                    .           . 20

6. Asunnon tarve - rastita vain tärkein syy

avio-/avoero

avio-/avoliitto

ei asuntoa
epätyydyttävä 
asunto

häätö lähtö  
nykyisestä
pitkä  
työmatka

itsenäistyminen
oma asunto  
myyty/myynnissä

terveydelliset 
syyt

perheenlisäys
työ/opiskelu paik-
kakunnalla

vuokran suuruus

7. Tiedot nykyisestä asunnosta

Asunnon pinta-ala  m² Huoneita    kpl Vuokra/vastike              €/kk Asukkaiden lkm                hlöä

Asunto on 
(valitse vain yksi) vanhempien omistus- 

asunto

Asunnon tarpeen lisätiedot

8. varallisuus

Varallisuuden  
nykyinen myyntiarvo €

10. Allekirjoitus

Paikka ja aika Allekirjoitus

Täytä lomake huolellisesti ja palauta se SATOn vuokrauksen toimipisteeseen, yhteystiedot ja ohjeet kääntöpuolella.  
Tarkastamme hakijoiden luottotiedot. Pyydämme tarvittavat liitteet, kun voimme tarjota sinulle toiveitasi vastaavan kodin.

alivuokrattu työsuhde- 
asuntoasuntolavuokra-asunto soluasunto muu

Varallisuuteen 
kohdistuvat velat €

4. Työ- ja tulotiedot

1. hakijan  
bruttotulot €/kk

2. hakijan 
bruttotulot €/kk

Muiden muuttajien 
bruttotulot €/kk

1. hakijan ammatti 2. hakijan ammatti

9. Haluan tietoa ja tarjouksia SATOsta, SATOn asunnoista ja palveluista

tekstiviestillä en halua tietoa ja tarjouksia SATOstasähköpostitse



Ohjeet
1.  Täytä lomake huolellisesti. Tiedot auttavat meitä etsimään sinulle toiveitasi vastaavan kodin. 
  -  Olethan erityisen tarkka henkilötunnuksen kanssa, sillä ilman oikeaa henkilötunnusta emme voi syöttää 

hakemustasi rekisteriimme. 
2.  Kirjoita hakemukselle vähintään yksi tarkka katuosoite, josta vapautuvista asunnoista olet kiinnostunut.  

Voit selailla SATOkoteja osoitteessa www.sato.fi/vuokra-asunnot
3. Toimita lomake hakemasi alueen SATOn vuokrauksen toimipisteeseen.
4.  Kun voimme esitellä sinulle asuntoa, SATOn vuokrauksesta otetaan sinuun yhteyttä.
5.  Hakemuksesi on voimassa kunnes hakemissasi osoitteissa tällä hetkellä vapaana olevat kodit on vuokrattu  

(joko sinulle tai jollekin toiselle). Saat voimassaolon päättymisestä tekstiviestin.
6. Jos et ole saanut hakemuksen voimassaoloaikana tarjousta, lähetä uusi hakemus. 
7. Tarkastamme luottotiedot hakemuksen saatuamme.
  -  Hakemuksessa kertomasi tiedot kirjataan SATOn asiakasrekisteriin ja tietojasi käsitellään luottamuksellisina. 

Rekisteriselosteet ja lisätietoa SATOn tietoturvasta löydät sivun www.sato.fi alareunasta kohdasta  
“Tietoturva ja käyttöehdot”.

8.  Mahdollisesti tarvittavat liitteet pyydämme siinä vaiheessa, kun voimme tarjota sinulle asuntotoiveesi mukaista asuntoa.

Tärkeää
 -  Jotta voimme käsitellä hakemuksesi, lomakkeen kohdassa 5. tulee olla ainakin yksi tarkka katuosoite.

SATOn vuokrauksen toimipisteet

Helsinki
Kaivokatu 8 (CityCenter, 9. krs), 00100 Helsinki

Turku
Uudenmaankatu 19 B, 3. krs, 20700 Turku

Tampere
Aleksanterinkatu 32, 2. krs, 33100 Tampere

Toimipisteiden aukioloajat löydät osoitteesta www.sato.fi/ota-yhteytta

Haluatko muuttaa aiemmin tekemääsi hakemusta?
Jos haluat muuttaa aiemmin tekemääsi hakemusta, joka on edelleen voimassa,
ota yhteys SATOn Asiakaspalveluun, p. 020 334 443.

Tiesitkö?
 -  Lemmikit ovat tervetulleita SATOn asuntoihin.
 -  Pääosassa SATOn asunnoista vuokraan sisältyy nopea nettiyhteys.
 -  Emme peri välityspalkkiota missään tilanteessa (sama koskee kaikkia SATOn asuntoja välittäviä tahoja).


