
 

 

 

 

       

    

    

 

MUUTTAJAN MUISTILISTA JA SIIVOUSOHJEET 
 

➢ Tee muuttoilmoitus digi- ja väestötietoviraston ja postin yhteisessä verkkopalvelussa www.muuttoilmoitus.fi 
(paperilomakkeita saa postin toimipisteistä sekä digi- ja väestöviraston palvelupaikoista). 

 

➢ Irtisano asunnon sähkösopimus. Siirrä tai tee tarvittaessa sähkösopimus uuteen asuntoosi. 
 

➢ Irtisano tai siirrä mahdollinen nettiliittymäsi uuteen osoitteeseesi. 
 

➢ Tyhjennä ja siivoa asuntosi sellaiseen kuntoon, että seuraava asukas voi muuttaa asuntoon siivoamatta. 
Entinen koti tulisi jättää niin puhtaaksi, että joku toinenkin tahtoisi asua siinä.  
 

Kiinnitä siivotessasi erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 
 

✓ Desinfioi WC:n istuin, käsienpesualtaat, suihkunurkkaus/kylpyamme ja kaikki vesihanat. 

✓ Puhdista WC:n, kylpyhuoneen ja saunan lattiakaivot sekä pyyhi seinät. 

✓ Jos asunnossa on huoneistokohtainen sauna, pese lauteet, seinät ja lattia.  

✓ Puhdista ja sulata jääkaappi/viileäkaappi/pakastin. Jätä pesun jälkeen laitteen ovet kunnolla auki. 

Pidä huoli, etteivät sulamisvedet valu lattialle!  

✓ Puhdista sähkölieden levyt, uuni ja pellit. Vedä liesi pois paikaltaan. Pese myös lattia lieden alta sekä 

lieden ja viereisten kaappien sivut ja seinä.  

✓ Pyyhi keittiön tasot ja tasojen välitilan seinät/kaakelit. 

✓ Astianpesukoneen vesijohto ja poistoputki tulee tulpata, jos astianpesukone ollut asennettuna.  

Myös pyykinpesukoneen poistoputket tulee tulpata, jos ne ovat pesualtaan yhteydessä.  

✓ Puhdista poistoilmaventtiilit (älä muuta säätöasentoa) ja liesikuvun rasvasuodatin. 

✓ Pyyhi kostealla rätillä kaikki huoneiston kaapit sisältä ja ulkoa. Pyyhi hyllyt ja laatikot. 

✓ Pyyhi huoneistojen väliovet. 

✓ Imuroi ja pese kaikki lattiapinnat.  

✓ Pese ikkunat ja ikkunoiden välit sekä tuuletusikkunat.  

✓ Puhdista parveke 

✓ Siivoa ja tyhjennä häkkivarastokoppisi sekä tyhjennä muut varastotilat tavaroistasi (pyörät ym.) 

 

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 olette sopineet uuden asukkaan kanssa asuntoon jätettävistä tavaroista esim. astianpesukone, täyttäkää 
”tavaroiden luovutus uudelle vuokralaiselle”-lomake. Lomake löytyy verkkosivuiltamme 
www.naantalinvuokratalot.fi. Lomake toimitetaan NVT:n toimistoon viimeistään avainten luovutuksen 
yhteydessä. Muussa tapauksessa tavarat tyhjennetään ja laskutetaan poismuuttavalta.  
 

Huomioi, että jätepisteet on tarkoitettu vain talousjätteille. Jätepisteisiin kuulumattoman tavaran mm. 
huonekalujen ja sähkölaitteiden hävittämisestä on huolehdittava itse. 
 

Mikäli laiminlyöt tyhjennyksen ja/tai siivouksen kokonaan tai osittain, veloitetaan ko. laiminlyönnistä 
aiheutuneet kustannukset. 
 

Palauta kaikki asunnon ja autopaikan avaimet NVT:n toimistoon, Käsityöläiskatu 4-6 viimeistään 
vuokrasopimuksen päättymispäivänä. Avaimet voi tiputtaa kirjekuoressa toimiston oven postiluukusta.  
Jos avaimia puuttuu tai avaimia ei ole palautettu määräaikaan mennessä, lukot sarjoitetaan ja laskutetaan. 

http://www.muuttoilmoitus.fi/
http://www.naantalinvuokratalot.fi/

