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MUUTTOSIIVOUSOHJE
 

Muuttaessasi pois VOAS:n asunnosta, muista tehdä huolellinen 
muuttosiivous seuraavasti:  

Kaikki huoneet:  

▪ Poista asunnosta kaikki omat tavarasi ja vaatteesi. 

▪ Pyyhi lattiat, lattialistat, patterit ja ikkunalaudat. 

▪ Pyyhi komeroiden hyllyt ja ovet sekä huoneiden ovet ja valokatkaisijat. 

▪ Sulje ikkunat ja lukitse ovet. 

Keittiö: 

▪ Sammuta, sulata ja pese jääkaappi huolellisesti. Älä käytä teräaseita jään poistamiseen. 

Huolehdi, ettei sulamisvesi pääse valumaan lattialle. 

▪ Pese liesi pesuaineella mukaan lukien pellit. Siivoa myös lieden ympärystä.  

▪ Puhdista liesikupu kauttaaltaan. Puhdista liesikuvun suodatin kuumalla vedellä ja 

astianpesuaineella.  

▪ Pyyhi puhtaaksi keittiön kaapistot, ovet ja kahvat sekä tiskipöytä. 

▪ Muista tulpata mahdollinen astianpesukoneen poistoputki. 

WC ja kylpyhuone: 

▪ Pese vesikalusteet ja hanat huolellisesti sekä siivoa peilikaappi 

▪ Pese lattiat ja suihkunurkan seinät. Poista hiukset lattiakaivosta ja lavuaarista. 

▪ Mikäli asunnossasi on sauna, niin pese ja huuhtele huolellisesti saunan lauteet ja seinät 

HUOM! Tyhjennä ja siivoa myös mahdollinen parveke, terassi ja oma varastokoppisi. 

Kalusteet, patjat, televisiot ym. ongelmajätteet tulee toimittaa hyötykäyttöasemalle, EI 

jätepisteeseen!  
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HINNASTO 
 

Mikäli asunnossa on korjattavaa tai muuttosiivousta ei ole tehty tai se on puutteellinen, 

sovellamme vakuusmaksun pidätyksessä seuraavaa hinnastoa: 

 

Siivoukset 40 €/tunti 

Yksiön siivoaminen 40 – 120 € huone 40 € 

kylpyhuone/wc 40 € 

keittiö sis. kodinkoneet 60 € 

Perheasunnon siivoaminen 40 – 160 € per huone 40 € 

kylpyhuone/wc 40 € 

keittiö sis. kodinkoneet 60 € 

Soluhuoneen siivoaminen 40 € Yhteistilojen siivoaminen jaetaan 

asukkaiden kesken kuten edellä. 

 

Korjaukset 50 €/tunti + materiaalit 

Rikkoutuneen sisäoven vaihto 100 € Autohallitägi 20 € 

Lavuaarin vaihto 150 € Kadonnut iLoq avain 60 € 

Kattorasian korjaus/vaihto  50 € Lämmitystolpan avain 10 € 

 

Tupakalta haisevan asunnon ionisointi sekä isommat korjaukset kuten maalaukset, lattiatyöt, 

asunnon tyhjäys tavarasta ym. laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 

 


