
                      

 
 

LIIKETILAN TAI VARASTON VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS 
 
Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. lrtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi; irtisanomisaika lasketaan 
alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jona irtisanominen on suoritettu. Tee irtisanominen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa poismuuttosi varmistuttua. 

 
Katuosoite Varaston, liike- tai toimintatilan numero Postinumero 

 
Vuokralainen/vuokralaiset 
Nimi/osapuoli 1 

 
 

Henkilötunnus 

 
 

sähköposti 

Uusi osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 

Nimi/osapuoli 2 Henkilötunnus sähköposti 

Uusi osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 
 
 
lrtisanon/irtisanomme vuokrasopimuksen mainitusta varastosta, toiminta- tai liiketilasta 
Sopimuksen päättymispäivä Muuttopäivä (tila on tyhjä) 

 
 

 
VTS-kotien edustaja käy tekemässä tilan tarkastuksen sopimuksen päättymisen jälkeisenä päivänä. 
Avaimet palautetaan viimeistään sopimuksen päättymispäivän jälkeisenä päivänä VTS-kotien toimistolle,  
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere 

 
Tiedot vakuusmaksun palautusta varten, mikäli vakuusmaksua on. 
Pankki IBAN tilinumero Tilin omistaja 

 
 

Mikäli vuokrasopimus on tehty useamman henkilön nimiin, tulee kaikkien sopimusosapuolien irtisanoa 
vuokrasopimus silloin, kun varasto, toiminta- tai liiketila jää tyhjäksi. 

 
Paikka ja Päivämäärä Allekirjoitukset 

 
 
 
 



                      

 

 
Kysely VTS-kodeista poismuuttavalle 

 
Pidämme tärkeänä asiakkailtamme saatavaa palautetta ja toivomme sinun täyttävän tämän kyselyn. 
Palautetta hyödynnämme kehittääksemme palveluamme. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. 

 
Varaston, toiminta- tai 
liiketilan osoite:       

Sopimus alkoi kk/vuosi   Poismuutto kk/vuosi     

Irtisanomisen syy (rastita kaksi tärkeintä): 

Tilan koko (pieni/suuri) 
Tilan kunto/varustetaso 

Tilan vuokra 
Muutto toiseen VTS-kotien tilaan 

 
 

Muu syy,mikä    
 

Uuden tilan valinnassa tärkeintä oli: 
 

Arvosana, jonka annat VTS-kodeille (5=erinomainen, 4=kiitettävä 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1= huono) 
 
Tilasta Palvelusta 

  

 
Ehdotuksia VTS-kodeille 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sijanti kustannukset Tilan koko 
Tilan varustetaso Muu syy, mikä    

 


	LIIKETILAN TAI VARASTON VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS
	LIIKETILAN TAI VARASTON VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS
	lrtisanon/irtisanomme vuokrasopimuksen mainitusta varastosta, toiminta- tai liiketilasta
	lrtisanon/irtisanomme vuokrasopimuksen mainitusta varastosta, toiminta- tai liiketilasta
	Tiedot vakuusmaksun palautusta varten, mikäli vakuusmaksua on.
	Tiedot vakuusmaksun palautusta varten, mikäli vakuusmaksua on.
	Mikäli vuokrasopimus on tehty useamman henkilön nimiin, tulee kaikkien sopimusosapuolien irtisanoa vuokrasopimus silloin, kun varasto, toiminta- tai liiketila jää tyhjäksi.
	Mikäli vuokrasopimus on tehty useamman henkilön nimiin, tulee kaikkien sopimusosapuolien irtisanoa vuokrasopimus silloin, kun varasto, toiminta- tai liiketila jää tyhjäksi.

	Kysely VTS-kodeista poismuuttavalle
	Kysely VTS-kodeista poismuuttavalle
	Varaston, toiminta- tai
	Varaston, toiminta- tai
	Uuden tilan valinnassa tärkeintä oli:
	Uuden tilan valinnassa tärkeintä oli:
	Ehdotuksia VTS-kodeille
	Ehdotuksia VTS-kodeille


