Pattijoenti Vantiste entikoyhsise he Ssssee th

OHJEITA MUUTTAJALLE
ItTISANOMINEN
Vtokralaseenti sryeantioeeea sryeantiosseaska onti hkes kttkates. Iryeantiosseaska
laeke aanti eenti kalenti erskttkatienti vssseseee ä päsväe ä jontika askantia sryeantiossntienti
onti etors ett.
Iryeantiossntienti onti es ävä vtokrantianti ajalle oise etavaey els ksrjallseella
slsos tkeella as kähsällä ossse ollasse sentikslökos aseeey. Mskäls eopsstkeeeea
onti kakes as teeasps alleksrjos te ja kaskks stttava tlee jokaseenti esiä
sryeantiosseslsos te.
Kaskks eaait avasse tlee palattaa seäntintiös esjänti ossse oonti vsssese äänti
vssseseentiä sallsnti apäsväntiä. Mskäls kaskksa avasssa es palat e a velos asse
aetkkaal a sasiollsee stontiese onti ltkonti ttielleenti earjos tkeee a asset tntiee
kte antintitkee .
VAKUUStAHA
Vaktterasa palat e aanti ktnti stontiese o onti arkse ett. Vakttesaket palat e aanti
ähessääräseentiä joe saketeaa avsa es ole kaskks avasse onti palat ett stontiese o
onti essvott ja sosteetosaeea ktntintioeea. Vaktterasa palat e aanti nti. kttkatienti
ktlteeea aetntintionti ltovt tkeee a.
SIIVOUS
Aetnti o onti entintienti posestttoa stolesistava eellaseeenti ktnti oonti etä esntintie onti
eetraavalla aetkkaalla stkava tlla. Joe essvote onti kokontiaanti as oestasnti
lasssntilhö h essvotekte antintitkee velos e aanti läs eväl ä aetkkaal a
vakttesakete a as laekt e aanti stt onti jälkeenti.
Sssvo eeeantintie kssntintistäkää stosso a eetraavssnti aesosssnti:
Kesttiö







Kaapistot ja laatiostot pestään iaiiilta pinnoilta. Ovien pinnat, vetiet,
iahvat seiä iahvan yipärys tulee pestä niin etei niihin jää liiaa tai
sorienjäliiä.
Pöytätasot, hanat ja ieitöaltaat pestään.
Liesi ja liesituuletn tulee pestä iaiiilta pinnoilta, iyös liesituuletien
ietallinen rasvasuodatn on pestävä (tätä ei ole iaiiissa asunnoissa).
Hella ja uuni tulee pestä iunnolla, seiä uuniin iuuluvat uunipellit ja ritlät.
Lata tulee pestä iyös hellan alta



Jääiaappi ja paiastn pitää puhdistaa ja sulataa. Virtajohto tulee irrotaa ja
ovet jätää auii hajuhaitojen ehiäiseiiseisi.

Khlphstontie/ WC-yla ja eatntia
 WC-pyty, lavuaari, hanat, suihiun seioitaja, peilit ja hyllyt pestään
iaiiilta pinnoilta.
 Seinät ja latat tulee olla pestyinä ja liiiauisien jäljet iaaieleista
(tarraiouiut) iahdollisuuisien iuiaan tulee poistaa.
 Kaiiii lataiaivot tulee puhdistaa, iyös saunan.
 Ilianvaihtoventilit tulee tariistaa ja pestä tarvitaessa.
 Saunan lata, lauteet ja peniit pestään. Pese iyös saunan lasiovet.
Mtt yla









Kaiiii seinäpinnat pestään siten, etei pinnoilla ole pölyä tai tahroja.
Latat iiuroidaan ja pestään.
Latalistojen päältä pyyhitään pölyt ja pestään tahrat.
Iiiunat tulee pestä ioionaisuudessaan (iyös välit) pois iuutetaessa.
Talvella paiiasella pestään iiiunoista vain sisäpinnat ja välitlan pohja.
Säleiaihtiista tulee pyyhiiä pölyt
Asuntoon tai huoneistoiohtaiseen varastoon ei saa jätää tavaroita,
varaston lata laiaistaan ja hyllyt pyyhitään.
Olesielupihat, parveie tai iuu huoneistoon iuuluva olesielualue tulee
siivota ja huolehta siistin iuntoon.
Tariista iyös, etä iaiiii huoneistoon iiinteäst iuuluvat laiput ja
valaisiiet ovat toiiintaiuntoisia.

Htossos avaa
Katoraesa tlee jätää aetnti oonti. Pttttvse a katoraesose a velos asse aetkae a.
Htontiese oonti tlee jätää skktntia-avasse ja sasiollsee esntintie kttltva
anti entintisjosio .
Aeyantipeetkontieenti ja phhksntipeetkontieenti srrotasseenti hs ehieeeä tlee stse aa
stolesya vsesärssnti sentievänti pose opt kslss okeenti ja veesjos opt kenti
tlppatkeee a. Ttlppaa shöe phhksntipeetkontieenti pose opt kentilss oe WC lavtaarsnti
al a.

