OHJEITA MUUTTOSIIVOUKSEEN JA MUISTILISTA
Osoite
Asukas
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Muuttopäivä
TEHTY
Tyhjennä koko asunto. Muista tarkistaa myös yläkaapit
Imuroi ja pese kaikki lattiapinnat sekä poista tahrat. Käytä vain mietoja pesuaineita pintoja
pilaamatta.
Pyyhi tahrat ovista ja seinistä sekä pistorasioista ja katkaisimista. Puhdista oven kahvat, ovien
päällyset, listat ja hyllyt.
Pese ilmanvaihtoventtiilit ulkopuolelta. Älä pyöritä venttiililautasia ja muuta niiden säätöjä.
Avaa raitisilmaventtiilit.
Pese ikkuna‐ ja peililasit huolellisesti. Myös puitteet, välit ja ulkopuoli, jos ei ole pakkasta. Varmista,
että kaikki ikkunat ovat kiinni. Poista omat irtokaihtimet. Ikkunan väliin asennettuja kiinteitä
kaihtimia ei saa poistaa. Verholiu'ut kuuluvat asuntoon. Verhonipsut ovat asukkaan omia.
Säädä patterit pienelle. Vesikiertoiset patterit hiutaleelle ja sähköpatterit 15 asteeseen.
Pese keittiön, huoneiden ja pesuhuoneen kaapit. Myös päältä, jos mahdollista.
Puhdista liesi, katkaisimet, uuni, pellit ja lasi. Siirrä liesi pois ja pese lieden sivut sekä syvennys.
Irroita ja puhdista liesikuvun rasvansuodatin. Tilaa huollosta tarvittaessa uusi, jos ei puhdistu.
Sulata pakastin. Huolehdi, että sulamisvesi ei valu lattialle. Käytä astiaa.
Puhdista jääkaappi ja pakastin huolellisesti. Irroita ritilät ja hyllyt, pese ne erillään ja laita takaisin.
Imuroi myös jääkaapin tausta ja pyyhi jääkaapin kolo.
Irroita jääkaapin pistotulppa kaapin päältä ja jätä jääkaapin ovet auki.
Ota astianpesukone irti, tulppaa liitokset huolellisesti. Sulje hana.
Sovi isännöitsijän kanssa mahdollisesta astianpesukoneen jättämisestä sijoilleen.

Pese pesuhuonetilat, lattiat, seinät ja muut pinnat huolellisesti. Pese sauna ja lauteet miedolla
pesuaineella.
Puhdista kaikki pesualtaat, WC‐istuin sekä pesuhanat liasta ja kalkista. Jätä pesukoneen
takaiskuventtiili ja tulppaukset paikalleen. Sulje pesukoneen hana.
Puhdista lattiakaivot ja pesualtaiden siivilät sekä tarvittaessa altaiden ylivuotoputket. Huolehdi, että
altaiden tulpat jäävät asuntoon.
Poista kaikki omat valaisimet ja huolehdi, että kattovalaisinten pistorasiat jäävät paikoilleen.
Jätä asuntoon kuuluva WLAN‐reititin johtoineen asuntoon. Ota pistoke pois seinästä. Kadonneesta
reitittimestä laskutetaan 129 €.
Tyhjennä parveke ja varastot. Lakaise lattiat ja hyllyt huolellisesti.
ILMOITA VIOISTA JA PUUTTEISTA.
PALAUTA TÄMÄ MUISTILISTA AVAINTEN MUKANA ASUNTOTOIMISTOON.
Voit täyttää tämän lomakkeen myös sähköisesti osoitteessa www.suonenjoki.fi/vuokratalot
Ole hyvä ja tutustu myös hinnastoomme. Poismuuttosiivouksen puutteet laskutetaan hinnaston mukaan.

