
SOLUHUONEEN VUOKRASOPIMUS (MALLI) 
 
VUOKRANANTAJA  
 
Nimi: HTO Markkinointi Oy  
Y-tunnus: 2852594-1  
Osoite: PL 185, 90101 Oulu.  
Puhelin: 045 148 2941  
Sähköposti: info@htomarkkinointi.fi  
 
VUOKRAAJA  
 
Nimi: 
Osoite: 
Henkilötunnus: 
Puhelinnumero: 
Sähköposti: 
 
KOHDE 
 
Kohde sijaitsee osoitteessa Sairaalanrinne 4G, ____ 90220 Oulu. Vuokraajalle vuokrataan asunnon 
kalustettu soluhuone __, jonka pinta-ala on____m2. Kohde vuokrataan sopimuksen tekohetkellä olevassa 
kunnossa. 
 
Asunto on ___m2 kolmio, jossa on kolme erillistä soluhuonetta. Asunnon keittiö/eteinen/kylpyhuone on 
yhteiskäytössä asunnon kahden muun vuokraajan kanssa.  
 
 
VUOKRA-AIKA 
 
Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi __/__/_____ alkaen ja sopimuksen irtisanomisaika on 1kk. 
Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukautta seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta 
lukien. 
 
Irtisanomiseen sovelletaan AHVL:ia kuitenkin siten, että irtisanomisajan ensimmäinen mahdollinen 
alkamispäivä on ___________. Kyseessä on sopimusrikkomus, jos sopimus irtisanotaan siten, että 
irtisanomisaika alkaa ennen edellä mainittua ajankohtaa. Irtisanominen on tehtävä vähintään yksi 
kuukausi ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Sopimusrikkomuksesta on 
irtisanovan osapuolen maksettava toiselle osapuolelle 1 kuukauden vuokraa vastaava summa. 

VUOKRA 

Soluhuoneen vuokra on ______€/kk. Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa vesimaksua 25€/kk ja 
sähkömaksua 15€/kk.  

Vuokraan sisältyvät huoneen kalusteet ja internet yhteys. 

VUOKRAN JA VAKUUDEN MAKSAMINEN 
 



Vuokralaiselle luovutetaan avaimet kohteeseen, kun ensimmäisen kuukauden vuokra + 1kk 
vuokran määrää vastaa vakuus on maksettu. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa joka kuukauden 
5pv mennessä vuokranantajan ilmoittamalle tilille. 
 
Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman eri ilmoitusta irtisanoa 
sopimus lakkaamaan välittömästi.  
 
MAJOITTUJAT 

Soluhuoneessa voi majoittua/asua vain tässä sopimuksessa mainittu vuokraaja. Huoneistoa ei saa ilman 
vuokranantajan erillistä lupaa vuokrata/ali vuokrata kolmannelle osapuolelle.  

AVAIMET 
 
Vuokralaiselle luovutetaan avaimia 1kpl majoittumisen yhteydessä, kun sopimusehdot ovat voimassa. 
Sopimusehdot täyttyvät, kun vuokralainen on maksanut vakuuden ja vuokran. Mikäli vuokralainen ei 
palauta vuokrasuhteen päättyessä saamiaan avaimia, maksaa vuokralainen sopimussakkona 400 euroa.  
 
Vuokranantaja luovuttaa avaimet henkilökohtaisesti majoittumisen yhteydessä. 
 
PERUUTUSEHDOT  
 
Kun varaus on vahvistettu ja eka vuokra maksettu, ei varausta voi peruuttaa tai muuttaa.  
 
ASUMISEN SÄÄNNÖT JA OHJEET  
 
Huoneisto on kolmio, jossa on kolme erillistä soluhuonetta sekä keittiö, eteinen ja kylpyhuone. Keittiö, 
eteinen ja kylpyhuone on yhteiskäytössä asunnon kahden muun vuokraajan kanssa.  
 
Vuokralainen vastaa yhteistilojen siisteydestä yhdessä kahden muun vuokralaisen kanssa. Siivoa jälkesi aina 
keittiössä, kylpyhuoneessa, eteisessä. Vie roskat jäteastioihin, jotka löytyvät ulkoa. 
 
Alakerrassa on pesutupa ja sen käyttö on ilmainen, varaa vuorosi pesutuvan varauskirjasta. Sinun pitää 
tuoda omat pesuaineet. 
 
Naapureita häiritsevä toiminta on kiellettyä ja erityisesti klo 22:00 – 07:00 on vältettävä melua. Tupakointi 
on kielletty asunnossa, parvekkeella, taloyhtiön tiloissa. Kotieläimet eivät ole sallittuja. Ajoneuvon 
pysäköinti alueella on kiellettyä muualla, kuin varaamallaan autopaikalla.  
 
Mikäli asunnossa havaitaan vaurioita, jotka asiakas on aiheuttanut omalla toiminnallaan, on 
vuokranantajalla oikeus periä korvaus aiheutuneista vahingoista. Asukkaan on ilmoitettava viipymättä 
asiakaspalveluun, mikäli hän havaitsee asunnossa vian.  
 
Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan 
lupaa.  
 
Mikäli asumisessa havaitaan häiriöitä, jonkun soluhuoneen vuokralaisen toimesta, niin tulee tästä ilmoittaa 
välittömästi vuokranantajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää asuminen, jos siihen on vakava syy 
kuten häiritsevä elämä, toisten tavaroiden käyttäminen, maksujen viivästyminen, vahingon aiheuttaminen 
asunnolle tai irtaimistolle.  
 



ASIAKASPALVELU  
 
Voitte soittaa asumista koskevissa asioissa 045-1482941 tai lähettää viestiä info@htomarkkinointi.fi  
Vuokranantaja huolehtii siitä, että asunnossa, laitteissa yms. esiin tulleet viat korjataan mahdollisimman 
pian. Mikäli vian korjaaminen edellyttää ulkopuolisen tahon tilausta, korjausaika on 1-7 päivää.  
 
Vuokranantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus vierailla soluasunnon yhteisissä tiloissa (eteinen, keittiö, 
kylpyhuone). Soluhuoneissa käynneistä on vuokranantajan pyydettävä lupa asukkaalta etukäteen. 
Vuokranantajalla/huoltomiehellä on oikeus mennä nopeita toimia vaativissa asioissa soluhuoneeseen 
ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen.  
 
ULOSKIRJAUTUMINEN  
 
Asukkaan vastuulla on huolehtia, että asunto luovutetaan turvallisesti ja että se on asiallisessa kunnossa: 
ikkunat ja ovet suljetaan lähtiessä, keittolevyt, uuni, kahvin ja vedenkeitin kytketty pois päältä, jääkaapin ja 
pakastimen ovet ovat kiinni.   
 
Soluhuone palautetaan siivottuna: imurointi, lattian pesu, kaapien pyyhintä, huonekalujen pintojen 
pyyhinta. Asuntoon ei saa jättää roskia eikä omia henkilökohtaisia tavaroita. Vuokranantajalla on oikeus 
laskuttaa loppusiivouksesta, jos huonetta ei ole siivottu asianmukaisesti. Mikäli vuokralainen jättää 
asuntoon henkilökohtaisia tavaroita/roskia on vuokranantajalla oikeus laskuttaa jätettyjen 
roskien/tavaroiden poiskuljetuksesta. 
 
VAKUUDEN PALAUTTAMINEN  
 
Vakuus palautetaan 7vk kuluessa siitä, kun kaikki tämän sopimuksen ehdot ovat täyttyneet. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että vuokrat on maksettu kokonaisuudessa ja avain/avaimet on palautettu. Mikäli 
vuokran antaja huomaa vuokralaisen uloskirjautumisen jälkeen asunnossa vuokralaisen aiheuttamia vikoja 
/ rikkoontumisia on vuokranantajalla oikeus periä kustannukset vakuudesta ennen sen palauttamista.  
 
YLIVOIMAINEN ESTE  
 
Vuokranantaja voi siirtää asiakkaan toiseen asuntoon, mikäli majoittujan käytössä olevaa asuntoa koskeva 
tilanne äkillisesti muuttuu ennen asumisen alkamista tai sen aikana. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa 
asuntoa kohtaa vahinko tai korjaustarve, joka estää asumisen. Vuokranantaja ei vastaa tilanteesta, jossa 
asuminen keskeytyy kokonaan eikä korvaavaa asuntoa ole saatavilla. Vuokranantaja ei vastaa 
alueella/taloyhtiössä olevista sähkökatkoksista, vesikatkoksista tai muista vastaavista virheistä tai 
poikkeustilanteista. Vuokranantaja ei vastaa Internet-yhteyden katkeamisesta 
 
Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
Oulussa ___/___/______ 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
____________________________________________ 
Vuokranantaja 
 
 



 
____________________________________________ 
Vuokralainen  
 


