
ASUNTOHAKEMUS ARS LONGA SENIORITALO 
Tällä lomakkeella voivat kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat hakea 

vuokra-asuntoa Kalasatamaan rakennettavasta Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy:n senioritalosta.  

Senioritalon osoite: Tukkutorinkuja 6, 00580 Helsinki. 

Päävuokralaisen tulee olla täyttänyt 55 vuotta.  

HAKUAIKA PÄÄTTYY 31.8.2019. 

 

*merkityt pakollisia 

 

ASUNTO 
Valitse mitä huoneistoa tavoittelet ensisijaisesti ja toissijaisesti. 
Ylimmän kerroksen ateljeehuoneistot vuokrataan määräaikaissopimuksilla viideksi vuodeksi. 

*Ensisijainen:  

 1h+k  (40 m2; 40,5m2)  

 2h+k  (46,5m2; 47,5 m2; 48 m2; 49 m2)  

 2h+k  (54m2) 

 3h+k  (63m2) 

 2h+k  (52m2 ateljeeasunto 5 vuoden määräajaksi kuvataiteilijoille tai taideteollisuusalan 
taiteilijoille) 

 2h+k  (63m2 ateljeeasunto 5 vuoden määräajaksi  kuvataiteilijoille tai taideteollisuusalan 
taiteilijoille) 

 
*Toissijainen: 

 1h+k  (40 m2; 40,5m2)  

 2h+k  (46,5m2; 47,5 m2; 48 m2; 49 m2)  

 2h+k  (54m2) 

 3h+k  (63m2) 

 2h+k  (52m2 ateljeeasunto 5 vuoden määräajaksi  kuvataiteilijoille tai taideteollisuusalan 
taiteilijoille) 

 2h+k  (63m2 ateljeeasunto 5 vuoden määräajaksi  kuvataiteilijoille tai taideteollisuusalan 
taiteilijoille) 
 

 

ASUNNON HAKIJA (kaikki kohdat täytettävä) 
*Syntymävuosi_________ 

*Etunimi__________________________________________ 

*Sukunimi_________________________________________   

*Henkilötunnus_____________________________________   

*Kunta jossa kirjoilla_________________________________ 

*Siviilisääty 

 Naimaton 

 Avoliitossa 

 Naimisissa / rekisteröidyssä parisuhteessa 

 Eronnut 

 Leski 



 

*Ammatti; ensisijaisesti edustamasi taiteenala 

 Kirjailija 

 Muotoilija tai taideteollisuusalan taiteilija 

 Kuvataiteilija 

 

Lyhyt tiivistelmä tähänastisesta ammattitoiminnasta, tarvittaessa liitteellä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kansalaisuus 

 Suomi 

 Muu EU 

 Muu 

Mikäli muu, liitteeksi oleskelulupa  

Osoite_________________________________________  

Puhelin_______________________________________  

Sähköposti______________________________________ 

Puhelin tai sähköposti pakollinen 

 

Hakijan tulot ja varallisuus 

*Edellisen vuoden bruttotulot sisältäen kaikki tulot, myös apurahat___________________  

*Kuluvan vuoden bruttotulot sisältäen kaikki tulot, myös apurahat____________________ 

*Varallisuuden arvo _________________________________________________________ 

 

 

Muut asuntoon muuttavat täysi-ikäiset henkilöt 

Etunimi__________________________________________ 

Sukunimi_________________________________________   

Henkilötunnus_____________________________________   

Kunta jossa kirjoilla_________________________________ 

Siviilisääty 

 Naimaton 

 Avoliitossa 

 Naimisissa / rekisteröidyssä parisuhteessa 

 Eronnut 

 Leski 

 



Ammatti, ensisijainen ala 

 Kirjailija 

 Muotoilija tai taideteollisuusalan taiteilija 

 Kuvataiteilija 

 Muu 

 

Kansalaisuus 

 Suomi 

 Muu EU 

 Muu, mikä ____________________________________ 

Mikäli muu, liitteeksi oleskelulupa  

 

Osoite________________________________________  

Puhelin_______________________________________  

Sähköposti__________________________    Sähköposti uudelleen________________________ 

 

Jos toinen muuttava henkilö on kirjailija, kuvataiteilija, muotoilija tai taideteollisuusalan taiteilija, täytä 
lyhyt tiivistelmä tähänastisesta ammattitoiminnasta, tarvittaessa liitteellä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu asuntoon muuttava täysi-ikäinen henkilö, tulot ja varallisuus 

Edellisen vuoden bruttotulot sisältäen kaikki tulot, myös apurahat___________________  

Kuluvan vuoden bruttotulot sisältäen kaikki tulot, myös apurahat____________________ 

Varallisuuden arvo _________________________________________________________ 

 

 

Asuntoon muuttavat alaikäiset henkilöt 

1. Etunimi__________________________________________ 

Sukunimi_________________________________________   

Henkilötunnus_____________________________________   

Kunta jossa kirjoilla_________________________________ 

 

2. Etunimi__________________________________________ 

Sukunimi_________________________________________   

Henkilötunnus_____________________________________   

Kunta jossa kirjoilla_________________________________ 



 

*Tiedot nykyisestä asunnosta 

Asunnon osoite ja sijaintikunta________________________  

Asukkaiden lukumäärä___________  

Huoneiden lukumäärä____________ 

Huoneiston pinta-ala_____________ 

Vuokra, vastike tai muu asumiskulu € / kk_______   

 

*Nykyisen asunnon hallintasuhde 

 Omistusasunto 

 Päävuokralainen vuokra-asunnossa 

 Päävuokralainen työsuhdeasunnossa 

 Päävuokralainen solu- / yhteisöasunnossa 

 Asumisoikeusasunto 

 Alivuokralainen 

 Asuu omaisten luona 

 Asuu palvelutalossa 

 Ei vakituista asuntoa 

 

*Hakijan asunnon tarve (Voi täyttää useampia kohtia) 

 Haluan muuttaa taiteilijataloon 

 Muutan muualta pääkaupunkiseudulle 

 Nykyinen asunto sopimaton 

 Määräaikainen vuokrasuhde 

 Vuokranantaja irtisanonut vuokrasopimuksen 

 Vuokranantaja purkanut vuokrasopimuksen 

 Itse irtisanonut asunnon 

 Tuomioistuimen häätöpäätös 

 Vireillä oleva avio-/avoero 

 Omistusasunto myyty 

 Asunnoton 

 Muu syy_____________________________ 

 

LISÄTIEDOT KOSKIEN HAKEMUSTA, esimerkiksi asunnon kuntotiedot, omat www-sivut tai muu linkki, 

lisäperustelut, tarvittaessa liitteellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*LIITTEET (PDF tai DOC muodossa) 

Hakija 

 Valikoitu CV ammatillisesta urasta* 
 Verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa* 
 Selvitys tuloista, mukaan lukien apurahapäätökset* 
 Palkkatodistus, mikäli palkkatuloa työntekijänä (pakollinen vain jos on palkkatyötä) 
 Selvitys yritystoiminnan tuotoista (pakollinen vain jos on yritystoimintaa) 
 Selvitys omaisuuden arvosta ja tyypistä (omaisuuden arvo ja tyyppi, kuten osakehuoneisto, kiinteistö, arvopaperi tms) 

(Pakollinen vain jos verotuspäätöksessä näkyy varallisuutta) 

 Oleskelulupa tai rekisteröintitodistus (Ei EU-kansalaisille) 

Erotilanteessa 
 todistus avioeron vireilläolosta 
 sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15 - vuotiaista lapsista) 

 

*LIITTEET (PDF tai DOC muodossa) 

Mukana muuttava täysi-ikäinen henkilö 

 Valikoitu CV ammatillisesta urasta (vain jos ammattialana kirjailija, muotoilija, taideteollisuusalan taiteilija tai kuvataiteilija)* 

 Verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa* 
 Selvitys tuloista, mukaan lukien apurahapäätökset* 
 Palkkatodistus, mikäli palkkatuloa työntekijänä (pakollinen vain jos on palkkatyötä) 
 Selvitys yritystoiminnan tuotoista, jos yritystoimintaa (pakollinen vain jos on yritystoimintaa) 
 Selvitys omaisuuden arvosta ja tyypistä (omaisuuden arvo ja tyyppi, kuten osakehuoneisto, kiinteistö, arvopaperi tms) 

(Pakollinen vain jos verotuspäätöksessä näkyy varallisuutta) 

 Oleskelulupa tai rekisteröintitodistus (Ei EU-kansalaisille) 

Erotilanteessa 
 todistus avioeron vireilläolosta 
 sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15 - vuotiaista lapsista) 

 

 

 *Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi 

  *Hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn arviointiryhmässä 

 Mikäli minulle ei osoiteta asuntoa, jään asuntojonoon. Hakemukseni on voimassa vuoden ajan 

 

 

Paikkakunta ja päivämäärä__________________________  

 

 

Allekirjoitus______________________________________ 

 

 

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. 
Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy sitoutuu siihen, että hakulomakkeella tai myöhemmin annettuna henkilö- ja 
luottotietoja käsitellään henkilölain (523/1999) edellyttämällä tavalla. 
Tarkistamme luottotiedot ennen asuntotarjouksen antamista.  
Hakemuksen henkilötiedot rekisteröidään Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy :n hakujärjestelmään.  
Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy :n www-sivuilla osoitteessa arslongatalo.fi/rekisteriseloste  


