Siivousohjeet – Lähtösiivous
Asunnon siivoaminen:
lattia lakaistaan tai imuroidaan ja pestään
ovet, kaapit ja hyllyt pyyhitään
WC:n/kylpyhuoneen lattia, lattiakaivo, seinät, lavuaari ja WC-istuin pestään
ilmastointiventtiilit puhdistetaan (HUOM! säätöjä ei saa muuttaa)
pakastin sulatetaan (älä käytä apuna puukkoa tai muuta terävää esinettä!)
uuni/liesi (myös liesituulettimen suodatin) sekä jääkaappi/pakastin pestään kuumalla vedellä ja
tiskiaineella
jätä jääkaapin/pakastimen ovet auki, jos niissä ei ole virta päällä
keittiötasojen ja -kaapistojen pinnat, ovet sekä hyllyt puhdistetaan
ikkunat pestään sekä huoneesta että yhteistiloista (jos ulkona on pakkasta, pestään vain sisäpinnat)
varasto ja parveke tyhjennetään omista tavaroista ja siivotaan
Siivouksen laiminlyönnistä sekä asuntoon jätettyjen tavaroiden poistamisesta
aiheutuneet kulut vähennetään vakuusmaksusta.
Soluasunnossa myös yhteiset tilat on siivottava vaikka vain yksi asukas muuttaisi pois.
Yhteisten tilojen siivouksesta vastaavat kaikki asukkaat yhdessä

Tips for cleaning – When moving out
Cleaning the apartment:
sweep or hoover floors and wash them
wipe the doors, wardropes and shelves
wash the WC/bathroom: walls, floor, sink and toilet seat
clean the air vents (NOTE! do not adjust the vents)
defrost the freezer (do not use a knife or any other sharp object!)
clean the oven/the cooker and fridge/freezer as well as their
backgrounds and spaces under them
wash the filter of the cooker hood with warm water and
detergent
if electricity of the fridge/the freezer is turned off, leave their doors open
clean all the surfaces in the kitchen, including doors and shelves
clean windows both in your room and in the common areas (if the outside temperature is below
zero Celsius, clean only the inner surfaces)
remember to remove all your belongings from the storage and your balcony and clean them
Costs of neglecting the cleaning and removal of the belongings
will be reduced from the deposit.
In shared apartments the common areas (kitchen, bathroom, hall, balcony etc.)
have to be cleaned, even if only one of the tenants is moving out.
The tenants are together responsible for cleaning the common areas.

