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HUONEISTON MUUTTOSIIVOUS 
 
Huoneiston muuttosiivous on tehtävä ennen avainten luovutusta. Siivous tehdään 
siten, että uusi vuokralainen voi ottaa huoneiston helposti käyttöönsä. Tämä on 
huomaavaista ja kohteliasta uutta asukasta kohtaan. Jos muuttaja laiminlyö 
siivouksen osittain tai kokonaan, peritään siivouksesta aiheutuneet kulut 
vakuudesta. Muuttosiivouksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 
 
Keittiö: 

• Jääkaapin ja pakastimen sulatus huolellisesti, etteivät vedet valu lattialle. Jätä 
kaappien ovet puhdistuksen jälkeen auki. 

• Jääkaapin, pakastimen ja lieden pesu sisä- ja ulkopuolelta sekä niiden 
            taustojen puhdistus. 

• Keittiökaappien- ja laatikoiden puhdistus sisä- ja ulkopuolelta. 

• Ilmanvaihtoventtiilin/liesikuvun ja sen rasvasuodattimen puhdistus. 
 
Kylpyhuone, sauna ja WC: 

• WC-istuimen, käsienpesualtaan, suihkunurkkauksen/kylpyammeen puhdistus. 

• Kaakelisaumojen ja kaakeleiden puhdistus. 

• Lattiakaivon sekä lavuaarin hajulukon puhdistus. 

• Saunan lauteiden, seinien ja lattian pesu. 

• Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus. 
 
Kaikki huoneet: 

• Korvausilmaventtiilien ja pattereiden taustojen puhdistus. 

• Kaappien ja hyllyjen puhdistus sisä- ja ulkopuolelta. 

• Kaikkien lattiapintojen ja -listojen imurointi ja pesu, maalattujen seinien pesu sekä 
tahrojen poisto kaikilta pinnoilta. 

• Ikkunoiden pesu ja ikkunavälien imurointi, pakkasten aikaan vain ikkunoiden 
sisäpinnat. Ikkuna avaajan puuttuminen ei ole peruste jättään pesemättä ikkunoita. 
Jokaiseen huoneistoon on toimitettu ikkuna avaaja, mikäli muuttaja ei ole vienyt 
mukanaan. 

• Varastotilojen mm. kellarikomeron sekä parvekkeen/terassin tyhjääminen ja 
            siivoaminen. 

• Muistathan, että olet vastuussa myös edelliseltä asukkaalta ostamistasi 
            tavaroista. 

• Älä jätä mitään tavaraa tai roskia asuntoon! 
 
 
Käytöstä poistettuja huonekaluja, televisioita, elektroniikkaa yms. ei missään 
tapauksessa saa viedä talon jäteastioihin, vaan ne on toimitettava suoraan 
kaatopaikalle! 
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Avaimet 
 

• Avaimet luovutetaan lopputarkastuksen yhteydessä lopputarkastajalle 
ja kuitataan luovutetuksi lopputarkastuspöytäkirjaan. 

• Mikäli kaikkia vastaanotettuja avaimia ei palauteta, veloitamme asukkaalta 
            lukituksen sarjamuutoksesta korjaushinnastomme mukaisen kulun. 
 
Sähkö ja muut muuttoilmoituslomakkeet 
 

• Asukkaan on itse irtisanottava sähkösopimus sähköntoimittajalleen. 

• Muuttoilmoitus on tehtävä väestörekisterikeskukseen viikon kuluessa 
            muutosta. Postin kanssa voit tehdä osoitteenmuutoksen lisäksi 
            jälleen lähettämissopimuksen. Muutosta tulee ilmoittaa myös mm. pankille, 
            vakuutusyhtiölle ja puhelinlaitokselle. 
 
Valaisimet & astianpesukone liitännät 
 

• Palautathan valaisimien kattopistokkeet/sokeripalat alkuperäiseen kuntoon. 

• Mikäli olette poistaneet kaapin esimerkiksi astianpesukonetta varten, tulee se 
           asentaa takaisin paikoilleen. 

• Astianpesukoneen molemmat putket (tulo- ja poistoputki) on aina tulpattava 
           kiinni. 

• Rikkoontuneen kaapin, kattorasioiden korjauksen tai paikalleen asennuksen 
           kustannuksista vastaa asiakas. 
 
Vakuus 
 

• Vakuusmaksu palautetaan noin kuukauden sisällä vuokrasopimuksen 
           päättymisestä, mikäli kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet ovat tulleet 
           täytetyksi. Vakuuden palauttamisesta tai mahdollisesta velkomisesta 
           ilmoitetaan aina kirjallisesti vakuuden antajalle, mikäli hän on hyvän 
           vuokratavan mukaisesti toimittanut meille uuden osoitteensa ja    
           sähköpostiosoitteen. 


