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LOPPUSIIVOUS- JA AVAINTENLUOVUTUSLOMAKE
Vuokrakohteen osoite

Sopimuksen päättymispäivä

LUOVUTAN ASUNNON TYHJÄNÄ, HYVÄSSÄ KUNNOSSA JA HUOLELLISESTI SIIVOTTUNA.
Nimi

Puhelinnumero

Uusi osoite

Postinumero

Luovutettavat avaimet

Sähköposti
kpl

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Tilinumero mahdollista palautusta varten (Vakuus palautetaan kuukauden sisällä vuokrasopimuksen päättymisestä)
Muuta

✓

Mikäli loppusiivous ei vastaa tavoiteltavaa tasoa, siivouksen hoitaa ammattilainen ja siitä lähetetään
lasku vuokralaiselle tai summa pidätetään vuokravakuudesta.

✓

Mikäli tarvitset apua vanhojen huonekalujen toimittamisessa jäteasemalle, ole yhteydessä huoltoon.
He tekevät sen pientä korvausta vastaan.

✓

MUISTA: - muuttoilmoituksen tekeminen.

✓

MUISTA: - sähkösopimuksen päättäminen vuokrasopimuksen päättymispäivään. Älä katkaise sähköjä
päävirtakatkaisimesta!

✓

Täytä kääntöpuolen tehtäväsuorituslista.

✓

Palauta lomake avainten kanssa Iitin Vuokratalot Oy:lle.

VASTAANOTTAJA TÄYTTÄÄ
Vastaanotetut avaimet

Asunto tarkastettu
kpl

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Hyvää jatkoa!
Toivoo: Vuokratalojen väki
KÄÄNNÄ JA TÄYTÄ!
Iitin Vuokratalot Oy
PL 32, Rautatienkatu 22
47401 Kausala

Palvelusihteeri 040 4833 765
leena.ikonen(at)iitti.fi
www.iitinvuokratalot.fi

Toimitusjohtaja 040 5482 693
seppo.huttunen(at)iitti.fi
Y-tunnus: 0474791-0

TEHTÄVÄSUORITUSLISTA
KÄYTÄ SIIVOTESSA KOHTEELLE SOPIVIA PESUAINEITA!
Rastita kohta suorituksen jälkeen.
Kohde

Toimenpide

Keittiö
Lattiat

-

Lattiat imuroidaan, puhdistetaan ja pestään.

Kaapit ja laatikostot

-

Liesi

-

Kalusteiden rungot, hyllyt, ritilät, laatikostot ja ovet puhdistetaan
ja pyyhitään kostealla.
Astianpesukoneen tilanvaraus kalusteineen palautetaan entiselleen.
Liesi vedetään paikaltaan ja puhdistetaan kyljet ja tausta.
Uuni, uunipellit ja ritilät puhdistetaan.
Lieden pinta pyyhitään kostealla ja levyt puhdistetaan.

Liesikupu/liesituuletin

-

Pyyhi liesikupu/liesituuletin kostealla.
Pese rasvasuodatin, käytä pesuun astianpesuainetta tms.

Jääkaappi/pakastin

-

ÄLÄ JÄTÄ jääkaappia sulamaan vartioimattomana!

-

Jääkaappi siirretään paikaltaan, imuroidaan takaosa ja puhdistetaan myös lattia jääkaapin alta.
Ota jääkaapin virtajohto irti ja sulata jääkaappi ja pakastin.
Jääkaapin sisus, hyllyt ja tiivisteet puhdistetaan liasta ja ruuantähteistä, pyyhitään kostealla pesuainetta käyttäen.
Kun jääkaappi on sulatettu, puhdistettu ja virrat pois, jätä kaapin
ovet auki, ettei kaappi homehdu.
Asenna poistettu kaappi takaisin
Tulppaa viemäriin menevä astianpesukoneen poistoputken liitos
sekä tuleva vesijohtoputki

-

Astianpesukone
POISTA OMA ASTIANPESUKONE!

-

Kylpyhuone ja sauna
Seinät ja lattiat

-

Seinät ja lattiat pestään harjalla.
Lattiakaivot puhdistetaan ja ilmanvaihtoventtiili imuroidaan

Kalusteet

-

Sauna

-

Kylpyhuonekalusteiden rungot, hyllyt, laatikostot ja ovet puhdistetaan ja pyyhitään kostealla.
Peilit pyyhitään ja kuivataan talouspaperilla.
Saunan lauteet ja lattia pestään.

Huoneiston muut tilat
Lattiat

-

Seinät

-

Kalusteet

-

Ikkunat

-

Ulko- ja sisäovet

-

Lattiat imuroidaan, muovimatot ja kaakelilattiat pestään kostealla ja laminaatit nihkeäpyyhitään.
Maalatut seinät pyyhitään ja tahrat poistetaan. Ruuvit ja koukut
jätetään paikoilleen.
Kalusteiden rungot, hyllyt, laatikostot ja ovet puhdistetaan ja
pyyhitään kostealla.
Ikkunat pestään. Ilman ollessa pakkasen puolella vähintään
sisäpuitteen ikkuna pestään.
Karmit puhdistetaan ja pyyhitään kostealla
Ikkunoiden avaaja jätetään esille
Ovet, ovi-ikkunat, karmi, kynnykset ja painikkeet pyyhitään

Venttiilit

-

Ilmanvaihtoventtiilit puhdistetaan

Terassit , parvekkeet , varasto ja varusteet
Terassit ja parvekkeet
Mitään irtainta tavaraa EI saa jäädä!
Varasto
Mitään irtainta tavaraa EI saa jäädä!
Valaisimet

-

Terassit ja parvekkeet siivotaan roskista yms.
Tavarat/kalusteet viedään pois.
Ovien edustat ja ympäristö siivotaan.

-

Varasto siivotaan roskista ja tavaroista sekä lakaistaan.

-

Tarkista kiinteiden valaisimien kuten uunin ja liesikuvun lamput,
että ne ovat ehjät.
Asenna irrotetut kattorasiat ja sokeripalat paikoilleen.
Tarkista, että laitteiden käyttöohjeet ovat esillä seuraavaa asukasta varten.

Käyttöohjeet
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Suoritettu

