
POISMUUTTOSIIVOUS

Osa huolellista hoitoa on huoneiston säännöllinen siivoaminen sekä puhtaanapito. Huoneenvuokralain ja
hyvän vuokratavan mukaan vuokralaisen tulee hoitaa huoneistoa huolellisesti. Loppusiivouksen
perusteellisuuteen vaikuttaa se, miten huoneistoa on vuokrasuhteen aikana hoidettu ja siivottu.

Muistathan tulevaa asukasta tekemällä seuraavat toimenpiteet (merkitse rastilla, kun toimenpide on tehty):

( ) sähkölieden, uunin ja liesituulettimen puhdistus, myös liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus. Vedä liesi
pois paikaltaan ja pese lattia sekä viereisten kaappien seinät
( ) jääkaapin/viileäkaapin/pakastimen puhdistus ja sulatus, JÄTÄ OVI RAOLLEEN
( ) keittiön kaappien ja vaatekaappien puhdistus, myös ovet tahroista ja pölyistä

( )  wc:n puhdistus (wc-istuin, allas, hana, peili, kaapit, seinäpinnat, lattiakaivo, lattia)

( ) kylpyhuoneen/saunan puhdistus (seinäpinnat, kalusteet, lauteet, lattiakaivot, lattiat)

( ) lattiakaivojen puhdistus

( ) poistoilmaventtiilien puhdistus, (imurointi ja pyyhintä)

( )  pintojen puhdistus ja tahrojen poisto, seinien ja ulko- ja väliovien pyyhintä, kosketuskohtien pyyhintä

( )  ikkunoiden pesu, kaikki pinnat sisältä, välistä ja ulkopuolelta, ikkunakarmit, puitteet ja ulkopelti (pakkasraja
ulkopintojen pesulle +/- 0-astetta)
( ) lattiapintojen imurointi ja pyyhintä. Myös jalkalistojen puhdistus

( ) asukkaan asennuttaman astianpesukoneen poisto ja tulo- ja poistoliitäntöjen tulppaus.

( ) varaston, parvekkeen/oleskelupihan lakaisu ja roskien poisvienti

( ) omien tavaroiden poisvienti yhteisistä varastotiloista (polkupyörät, ulkoiluvälineet, jne.)

( ) sulje kaikki ikkunat ja parvekkeen ovi sekä laita sähkön pääkytkin nolla-asentoon

( )  lähtiessäsi kiinnitä EI MAINOKSIA- tarra ulko-oveen

( ) soluasunnoissa oman huoneen lisäksi yhteisten tilojen puhdistus muiden asukkaiden kanssa. Lisäksi lukitse
oman huoneesi ovi.

( ) Kuittaan ylläolevat työt tehdyksi

pvm. __________________________ Nimi: __________________________________________

Osoite: ______________________________________________

Jätä tämä lomake huoneiston keittiön työtasolle.

Jos siivousta ei ole suoritettu siivousohjeen mukaisesti, siitä aiheutuneet kustannukset veloitetaan
vuokralaiselta. Ensisijaisesti kustannukset veloitetaan vuokrasopimuksen vakuudeksi jätetystä
vakuusmaksusta tai laskutetaan erikseen. Hinnasto on postitettu Teille poismuuttokirjeen yhteydessä.

Kiinteistön jätepisteeseen saa viedä ainoastaan kotitalousjätettä. Huonekalut, elektroniikka yms. pitää toimittaa
Kujalan jäteasemalle tai erillisiin kierrätyspisteisiin. Huonekalut ja muut isot tavarat jätekuljetusliike noutaa
erillistä korvausta vastaan; kuljetuksen maksaa asukas. Tietoa jätteen vastaanottopaikoista löytyy Päijät-Hämeen
Jätehuollon internet-sivuilta www-phj.fi.


