
MuuttosiivousMuuttosiivous
Päivämäärä:Asunto:

Pyyhi pölyt ja puhdista pinnat (pöytätasot, ovet, patterit).

Tyhjennä kaapit & pyyhi hyllyt ja kaappien ovet.

Puhdista liesi ja uuni - myös uunin takaa, jos pystyt siirtämään sitä hieman!

Puhdista liesituuletin ja rasvasuodatin pesuaineella.

Puhdista jääkaappi ja sulata pakastin.

Pese tiskiallas ja keittiön hana mahdollisista kalkkijäämistä.

Puhdista roskakaappi ja astiatkaapit.

Pyyhi ikkunan tuloilmaventtiilien ja katossa olevat poistoilmaventtiilit.

Vie kaikki roskat ja huonekalut pois asunnosta.

Imuroi lattiat.

Pese lattiat niille sopivan pesuaineen kanssa.

Pese WC-pönttö ja WC-allas.

Pese kylpyhuoneen lattiat ja seinät pesuaineella - myös likakaivo!

Asunto on siivottava aina huolellisesti ennen poismuuttoa, jotta seuraavan
asukkaan on mukavampi muuttaa asuntoon. Muuttosi jälkeen Soihtu
Kiinteistöhuolto tarkastaa asuntosi kunnon ja lähettää sinulle tarkastuksesta
raportin. Tämän muistilistan avulla siivous on helppoa ja huoletonta!



Move-out CleaningMove-out Cleaning
Date:Apartment:

Dust and wipe surfaces in all rooms (e.g. worktops, doors and radiators).

Empty all cabinets and wipe their shelves and doors.

Clean the stove and the oven - also behind, if you can move it!

Clean the cooker hood and the grease filter with detergent.

Clean the fridge and defrost the freezer.

Cleaning the kitchen sink and the tap.

Wipe the rubbish bin cabinet and othe kitchen cabinets.

Wipe the vents above windows and on the ceiling.

Take out all the rubbish and your own furniture. 

Vacuum the floors.

Wipe the floors with a detergent that is suitable for the floor type.

Clean the toilet seat and the sink in the toilet.

Clean the bathroom walls & floor with detergent - also the drain!

The apartment should be cleaned carefully before moving out, so it would be
nicer for the next tenant to move in. When you move out Soihtu Facility Services
will the check the condition of the apartment and you will receive a report from
it. By following this check list, the move-out cleaning is much easier!


