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OHJEITA MUUTTAJALLE

ItTISANOMINEN
Vtokralaseenti sryeantioeeea sryeantiosseaska onti hkes kttkates. Iryeantiosseaska 
laekeaanti eenti kalentierskttkatienti vssseseeeä päsväeä� jontika askantia sryeantiossntienti
onti etorsett. 

Iryeantiossntienti onti esävä vtokrantiantiajalle oiseetavaey els ksrjallseella 
slsostkeella as kähsällä ossseollasse sentikslökosaseeey. Mskäls eopsstkeeeea 
onti kakes as teeasps alleksrjoste� ja kaskks stttava� tlee jokaseenti esiä 
sryeantiosseslsoste.

Kaskks eaait avasse tlee palattaa seäntintiösesjäntiossseoonti vssseseäänti 
vssseseentiä sallsntiapäsväntiä. Mskäls kaskksa avasssa es palatea� velosasse 
aetkkaala sasiollsee stontieseonti ltkonti ttielleenti earjostkeeea assettntiee 
kteantintitkee.

VAKUUStAHA
Vaktterasa palateaanti� ktnti stontieseo onti arkseett. Vakttesaket palateaanti 
ähessääräseentiä� joe saketeaaavsa es ole� kaskks avasse onti palatett� stontieseo 
onti essvott ja sosteetosaeea ktntintioeea. Vaktterasa palateaanti nti. kttkatienti 
ktlteeea aetntintionti ltovttkeeea.

SIIVOUS
Aetntio onti entintienti posestttoa stolesistava eellaseeenti ktntioonti� etä esntintie onti 
eetraavalla aetkkaalla stkava tlla. Joe essvote onti kokontiaanti as oestasnti 
lasssntilhöh� essvotekteantintitkee veloseaanti läsevälä aetkkaala 
vakttesaketea as laekteaanti sttonti jälkeenti.

Sssvoeeeantintie kssntintistäkää stossoa 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 iy  ö  s 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.

Htossosavaa

Katoraesa tlee jätää aetntioonti. Pttttvsea katoraesosea velosasse aetkaea.

Htontieseoonti tlee jätää skktntia-avasse ja sasiollsee esntintie kttltva 

antientintisjosio.

Aeyantipeetkontieenti ja phhksntipeetkontieenti srrotasseenti hsehieeeä tlee stseaa 

stolesya vsesärssnti sentievänti poseoptkslssokeenti ja veesjosoptkenti 

tlppatkeeea. Ttlppaa shöe phhksntipeetkontieenti poseoptkentilssoe WC lavtaarsnti 

ala.


