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Kiitos asumisestasi VTS-kodissa, huomioithan pois muuttaessasi seuraavat asiat:
Muista astianpesukoneliitännän asianmukainen tulppaaminen kosteusvaurioiden välttämiseksi! Voit tilata
maksuttoman tulppauksen osoitteesta www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta/astianpesukoneenasennus/ tai
palvelukeskus@vts.fi (viimeistään 15 arkipäivää ennen muuttoa). Astianpesukoneen irrottaminen ja poisto on
asukkaan vastuulla. Irrotettua kaappia ei tarvitse asentaa/tuoda paikoilleen. Puutteellinen tulppaus ja mahdolliset
vahingot veloitetaan lähtevältä asukkaalta.
Muista perua mahdollinen saunavuorosi huoltoyhtiöön.
Palauta avaimet VTS-kotien toimistolle viimeistään sopimuksen päättymispäivää seuraavana arkipäivänä klo 10
mennessä. Laita avaimet kuoreen, merkitse kuoreen selkeästi asunnon osoite ja huoneiston numero. Puuttuvat
avaimet voivat aiheuttaa lukkosarjan vaihdon, josta aiheutunut kustannus peritään lähtevältä asukkaalta. Emme
huomioi kopioituja, vioittuneita tai myöhässä palautettuja avaimia.
Tee muuttoilmoitus. Muuttoilmoituksen voi tehdä helpoimmin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa
www.muuttoilmoitus.fi. Irtisano sähkösopimuksesi.
Jätä lähtöilmoitus huoltoyhtiöön kolmen päivän sisällä muutosta. Voit tehdä lähtöilmoituksen ennen sopimuksesi
päättymistä myös nettisivujemme kautta sähköisesti osoitteessa www.vts.fi.
Epäselvissä tilanteissa olethan vähintään kaksi viikkoa ennen poismuuttoasi yhteydessä asuntotarkastukset@vts.fi

MUUTTOSIIVOUSOHJE
Asukkaan on ennen poismuuttoa siivottava ja tyhjennettävä asunto kulloinkin voimassa olevan muuttosiivousohjeen
mukaisesti. Siivoa myös oleskelupihasi, parvekkeesi sekä varastotilasi.
Kiinnitä siivotessasi erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
Puhdista kaikki kaapit, hyllyt ja ovet sekä muut tilat ja pinnat. Lakaise/imuroi ja pese kaikkien tilojen lattiapinnat.
Puhdista kaikki ovet ja ovenpielet. Puhdista huoneiston poistoilmaventtiilit, älä muuta säätöjä.
Älä jätä asuntoon, parvekkeelle, oleskelupihalle tai varastoon mitään tavaroita. Poista omat valaisimet.
Kattorasiat jätettävä paikoilleen, puuttuvat laskutetaan vuokralaiselta. Mikäli jotain on sovittu jätettäväksi seuraavalle
asukkaalle, jätä siitä selkeä ilmoitus tiskipöydälle.
Kosteat tilat:
Pese wc-pytty, käsienpesualtaat, suihku/kylpyamme, lattiakaivot, kaikki pinnat ja vesihanat. Puhdista saunan lauteet.
Keittiö:
Puhdista ja sulata jääkaappi, viileäkaappi ja pakastin. Katkaise kaapeista virta ja jätä kaappien ovet puhdistuksen
jälkeen kunnolla auki. Varo, että sulamisvedet eivät valu lattialle. Pese liesikupu ja rasvasuodatin. Puhdista
sähkölieden levyt, uuni ja pellit. Vedä liesi pois paikaltaan ja puhdista viereisten kaappien seinät, takaseinä ja lattia
sekä lieden sivut.
Sulje ovet ja ikkunat poistuessasi asunnosta. Vie talon jätesäiliöön vain tavallinen kotitalousjäte.
Vanhat kalusteet, patjat yms. ja ongelmajäte on kunkin asukkaan toimitettava itse kaatopaikalle tai
ongelmajätepisteeseen.
Mikäli siivous tai tyhjennys on kokonaan tai osittain laiminlyöty ja se joudutaan teettämään
ulkopuolisella toimijalla, veloitetaan kustannukset poismuuttavalta asukkaalta.

