
HUONEISTON MUUTTOTARKASTUSLOMAKE  2021 

Täytä lomake sähköisesti kotisivuillamme www.vts.fi/asukkaalle/sahkoisetpalvelut/ kahden viikon sisällä 
sopimuksenne alkamisesta tai palauta lomake osoitteeseen; VTS-asuntotarkastukset, Puutarhakatu 8, 
33210 Tampere.  

 OHJEET: 

1) Tarkastakaa huoneistonne välittömästi ennen muuttoanne ja merkitkää havaitsemanne viat ja
puutteet tähän lomakkeeseen. Näin varmistatte, ettette joudu vastuuseen mahdollisista edellisen
asukkaan aiheuttamista vaurioista. Muistakaa allekirjoittaa lomake ja kirjata puhelinnumeronne!

2) Palauttakaa lomake VTS-kotien toimistolle viimeistään kahden viikon kuluessa sopimuksen
alkamisesta. Myöhemmin palautettuja lomakkeita emme voi huomioida.

3) VTS-kodit käsittelee kaikki lomakkeeseen kirjaamanne viat ja puutteet, mutta vain asumista todella
haittaavat korjataan. Merkitkää lomakkeeseen myös saako huoneistossanne käydä suorittamassa
korjaustöitä poissa ollessanne yleisavaimella. Tehdyistä korjauksista jätetään aina tieto asuntoon.

Jatkossa pyydämme teitä ilmoittamaan asumisaikaisista vioista ja puutteista aina kiinteistöhuoltoyhtiöönne, jonka 
yhteystiedot löydätte kiinteistön ilmoitustaululta.  



 
 
        
           

   
Muuttaessamme huoneistoon havaitsimme seuraavia vikoja ja puutteita: 
 
Huoneiston osoite:     
                                           (katuosoite)                                                                                              (huoneisto nro) 

Eteinen 
 
 
Keittiö (tarkista että astianpesukoneen liitäntä on tulpattu) 
 
 
Olohuone 
 
 
Makuuhuoneet 
 
 
Kylpyhuone, wc, sauna, lavuaari, wc-istuin, amme, peilikaappi 
 
 
 
Huoneiston ovet ja kaapistot    kunnossa      kyllä       ei
 
  
 
Huoneiston kattorasiat ja sähköpistokkeet  kunnossa      kyllä       ei 
 
Irtainvarasto tyhjennetty  kunnossa      kyllä       ei
  
Muita huomioita 
 
  
 
Olen saanut avaimia asuntoon                 kpl              yleisiin tiloihin (ns. emännän avain)                kpl 
 

 autopaikkaan           kpl              pesulaan                                                         kpl 
 
                                                Puuttuvista avaimista tulee heti ilmoittaa palvelukeskus@vts.fi  
 

 Korjauksia voi käydä tekemässä yleisavaimella jos emme ole kotona 
 Meillä on lemmikkejä, mitä? 

 
Täyttämällä ja palauttamalla tämän lomakkeen varmistatte, että ette joudu vastuuseen mahdollisista 
edellisen asukkaan aiheuttamista vaurioista/puutteista.  
 
Päiväys 
  
Asukkaiden allekirjoitukset, nimenselvennykset ja puhelinnumerot 
 
  
(allekirjoitus ja nimenselvennys)                           (allekirjoitus ja nimenselvennys)  
 
puh:             puh: 
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