MUUTTAJAN MUISTILISTA JA SIIVOUSOHJEET
Kun olet kirjallisesti irtisanonut asunnon, tee
muuttoilmoitus MAISTRAATILLE ja
POSTILLE joko sähköisesti
www.muuttoilmoitus.fi tai lomakkeella
(lomakkeita saa postista ja maistraatista).
Irtisano asunnon SÄHKÖSOPIMUS sekä
siirrä tai tee tarvittaessa sähkösopimus uuteen
asuntoosi.
Irtisano tai siirrä mahdollinen INTERNET- tai
LANKAPUHELINLIITTYMÄSI uuteen
osoitteeseesi.
TYHJENNÄ JA SIIVOA asuntosi sellaiseen
kuntoon, että seuraava asukas voi muuttaa
suoraan asuntoon siivoamatta. Entinen koti
tulisi jättää niin puhtaaksi, että joku toinenkin
tahtoisi asua siinä.
Älä jätä asuntoon mitään tavaraa mm. kaikki
valaisimet on poistettava ja tarkistettava, että
kattopistorasiat ovat paikoillaan.
Poikkeuksena asunnon varustukseen kuuluvat
kiinteät valaisimet tulee jättää paikoilleen.
Jos asuntoa ei ole tyhjennetty ja jätetty siistiin
kuntoon, tulemme laskuttamaan tyhjennys- ja
siivouskulut.
Kiinnitä siivotessasi erityistä huomiota
seuraaviin asioihin:
Desinfioi WC:n istuin, käsienpesualtaat,
suihkunurkkaus/kylpyamme ja kaikki
vesihanat.
Puhdista WC:n, kylpyhuoneen ja saunan
lattiakaivot.
Pese lauteet, seinät ja lattia, jos asunnossa on
huoneistokohtainen sauna.
Puhdista ja sulata jääkaappi/pakastin. Jätä
pesun jälkeen laitteen ovet kunnolla auki.
Muista varoa, etteivät sulamisvedet valu
lattialle!
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Puhdista sähkölieden levyt, uuni ja pellit. Vedä
liesi pois paikaltaan ja pese myös lattia lieden
alta sekä lieden ja viereisten kaappien sivut ja
seinät.
Puhdista poistoilmaventtiilit (älä muuta
säätöasentoa) ja liesikuvun rasvasuodatin.
Pyyhi kostealla rätillä kaikki huoneiston kaapit,
hyllyt ja ovet.
Lakaise tai imuroi ja pese kaikki lattiapinnat.
Astianpesukoneen vesijohto ja poistoputki
tulee tulpata mikäli astianpesukone ollut
asennettuna. Pyykinpesukoneen poistoputket
tulee myös tulpata, jos ne ovat pesualtaan
yhteydessä.
Vie ennen lähtöäsi kaikki roskat ja tavarasi
pois asunnosta. Jätepisteet on tarkoitettu vain
talousjätteitä varten. Jätepisteisiin ei saa jättää
sinne kuulumatonta tavaraa mm. huonekaluja.
Niiden hävittämisestä on huolehdittava itse.
Jos muuton yhteydessä jäteastioiden viereen
on jätetty niihin kuulumatonta tavaraa,
laskutetaan niistä aiheutuneet jäte- ja
tyhjennysmaksut.
Siivoa ja tyhjennä varastotilasi.
Mikäli laiminlyöt tyhjennyksen ja/tai
siivouksen kokonaan tai osittain,
veloitetaan ko. laiminlyönnistä aiheutuneet
kustannukset.
Palauta KAIKKI hallussasi olevat asunnon
AVAIMET toimistoomme osoitteeseen
Henrikinkatu 3, viimeistään muuttokuukauden
viimeisenä päivänä. Jos avaimia puuttuu tai
avaimia ei ole palautettu määräpäivään
mennessä, lukkosarjat vaihdetaan lähtevän
asukkaan kustannuksella.
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