Ranuan Vuokra-asunnot Oy, loppusiivousohjeet
Vuokrasuhteen päätyttyä tulee asunto luovuttaa tyhjänä, mutta myös hyvässä kunnossa ja siivottuna.
Mikäli toisin ei ole sovittu, tulee asunto luovuttaa vastaavassa kunnossa kuin vuokrasuhteen alussa, lukuun
ottamatta tavanomaista kulumista. Loppusiivous- ja siivousohjeen tarkoituksena on helpottaa sinua
huomioimaan jokainen kohta huoneistossa, kun muutto on edessä. Yleisesti koko huoneiston tulee olla
siivottuna perusteellisesti muuton yhteydessä.
Asunnossa suoritetaan vuokralaisen muutettua muuttotarkastus vuokranantajan toimesta. Mikäli
muuttotarkastuksessa havaitaan, että asuntoa ei ole siivottu riittävän huolellisesti tai asunnosta löytyy
asukkaan aiheuttamia korjaustarpeita, voidaan mahdolliset siivous- /korjauskulut periä asukkaalta.
Kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vuokralaiselle varataan mahdollisuus huolehtia siivouksesta
välittömästi ennen asunnon luovutusta seuraavalle vuokralaiselle.
Siivous tulee olla suoritettu huolellisesti
Huomio! Muista kuitenkin jättää asuntoon asuntokohtaiset varusteet, kuten Reititin ja digiboxi
johtoineen sekä kaukosäädin, ikkunanavain, verholiut/-nipsut, valaisinpistoke/sokeripalat, koneiden ja
laitteiden käyttöohjeet yms. Mikäli asunnosta puuttuu varusteita, ne laskutetaan vuokralaiselta.

Yleiset










Tyhjennä asunto, varasto ja intiimipiha KAIKESTA tavarastasi.
Tyhjennä kaikki kaapit ja puhdista ne.
Puhdista lattiapinnat, jalkalistat ja lattialistat huolellisesti (myös kostealla).
Puhdista väliovet ja niiden karmit mahdollisista tahroista.
Puhdista maalatuista seinistä tahrat.
Puhdista kaikki kytkimet ja pistorasiat.
Pese ikkunat sekä puhdista varovasti sälekaihtimet (jos on). Talvella riittää sisäpinnat.
Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus.
Pyyhi kiinteistä valaisimista pölyt.

Keittiö
Puhdista liesi ja uuni huolellisesti, huomaa puhdistaa myös uunin alalaatikko.
Uuninpellit ja ritilät puhtaiksi.
Tarkista uunin valo. Jos valo ei toimi, vaihda se.
Siirrä liettä ja puhdista liesi sivuilta ja takaa. Puhdista pinnat ja lattia uunin ympäriltä.
Puhdista liesituuletin ja sen suodatin. Jos valo ei toimi, vaihda se.
Tyhjennä jääkaappi (myös pakastin, jos asunnossa on) ja puhdista huolellisesti. Ota virrat pois ja
jätä ovi raolleen, jottei jääkaappi ala haisemaan. Siirrä jääkaappi ja puhdista myös seinät ja lattia.
 Puhdista kaapit, kaappien ovet ja hyllyt sekä muut kaikki keittiön pinnat huolellisesti.







WC ja peseytymistilat





Puhdista wc-pönttö ja wc-istuin huolellisesti.
Pyyhi puhtaaksi hanat, suihkut, lavuaarit, peilit ja seinät.
Puhdista sauna ja lauteet.
Tyhjennä ja puhdista lattiakaivo.

