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1.1 Astianpesukoneen asennusohje  

Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöissä astianpesukoneen asennukseen suositellaan vastuuvakuutettua kodin-

kone- tai lvi-yritystä. Asennus on kuitattava oheiseen asennustarkastuslomakkeeseen. 

Niiralan Kulma ei tee asennuksia. Asennuksesta on viitteellinen kuva ohessa. Asennuksessa tulee noudat-

taa seuraavia vähimmäisvaatimuksia:  

- Astianpesukoneen alle on asennettava vuotosuojakaukalo (asukas hankkii) 

- Koneen kaatuminen on estettävä jalkojen säädöllä tai kiinnittämällä kone kalusteeseen  

- Poistoputki on kiinnitettävä tukevasti kaapiston seinään putkikannakkeilla 

- Viemäriliitoksessa on käytettävä putkiklemmaria 

Ennen astianpesukoneen käyttöönottoa Niiralan Kulman edustaja tarkastaa asennuksen ja asukas alle-

kirjoittaa oheisen sitoumuksen. Tarkastuksesta yhteys kiinteistönhoitajaanne. Kiinteistönhoitajanne yh-

teystiedot löydät ilmoitustaululta tai nettisivuiltamme.  

Asukas sitoutuu palauttamaan astianpesukoneen asennuksen yhteydessä tehdyt kalustemuutokset 

muutostöitä edeltäneeseen alkuperäiseen kuntoon. Korjausten on oltava valmiina viimeistään huoneis-

tosta poismuuttopäivänä. Ellei kalusteita ole palautettu alkuperäiseen kuntoon, Niiralan Kulma korjaa 

kalusteet ja laskuttaa kustannukset samoin kuin mahdolliset vuokratappiot, sitoumuksen allekirjoitta-

neelta huoneiston haltijalta. Poistettaessa astianpesukone käytöstä on vesi- ja viemäriliitäntä tulpattava 

välittömästi. Tulppia saa tarvittaessa kiinteistönhoitajalta. 

Mikäli asukkaan astianpesukone aiheuttaa vesi- tai muun vahingon, asukas vastaa aiheutuneista 

korjauskustannuksista. Tarkista vesi- ja viemäriliitännät säännöllisesti. Sulje astianpesukonehana 

aina käytön jälkeen.  

 

Niiralan Kulma suosittelee, että asukas hankkii kotivakuutuksen. 

 



 

 

Niiralan Kulma Oy   •   Hatsalankatu 37, 70110 Kuopio   •   Vaihde 017 2655 300   •   www.niiralankulma.fi 

 

 

 

1.2 Astianpesukoneen asennusilmoitus, sitoumus ja tarkastus 

 

Osoite  ____________________________________________________________ 

Asukas ____________________________________________________________ 
                     allekirjoitus ja nimenselvennys 

Allekirjoittanut asukas on asentanut huoneistoonsa astianpesukoneen. Hyväksyttävän asennuksen tulee 

täyttää Niiralan Kulma Oy:n asennusohjeen vähimmäisvaatimukset. 

Asukas sitoutuu palauttamaan astianpesukoneen asennuksen yhteydessä tehdyt kalustemuutokset alku-

peräiseen, muutostöitä edeltäneeseen kuntoon. Esim. irrotetut kiintokalusteet ja kalusteovet on asuk-

kaan säilytettävä tätä varten. 

Korjausten on oltava valmiina viimeistään huoneistosta poismuuttopäivänä, muussa tapauksessa Niira-

lan Kulma korjaa kalusteet ja laskuttaa kustannukset samoin kuin mahdolliset vuokratappiot sitoumuk-

sen allekirjoittaneelta huoneiston haltijalta. 

Mikäli asukkaan astianpesukone aiheuttaa vesi- tai muun vahingon, asukas vastaa vahingon aiheutta-

mista korjauskustannuksista. 

 

Astianpesukone on asennettu:                 _____________ / ____ 20 ___ 

    

   _______________________________________ 
      asennuksen suorittanut yritys ja puhelinnumero 

1.3 Asennus on tarkastettu:                        _____________ / ____ 20 ___  
 

__________________________ 

(tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys)  

    Niiralan Kulma Oy 

1.4 Huomioitavaa: 

 

 


