
Maahanmuutto
Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen
Suomi Englanti
Haluaisin vuorata _________. I am looking for a _______________ to rent.

Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin

huoneen room
Asunnon tyyppi

kerrostaloasunnon flat / apartment
Asunnon tyyppi

yksiön studio flat / studio apartment
Asunnon tyyppi

omakotitalon detached house
Asunnon tyyppi

paritalon semi-detached house
Asunnon tyyppi

rivitalon terraced house
Asunnon tyyppi

Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? How much is the rent per month?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on

Sisältyykö hintaan myös sivukulut? Are utilities included?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan

Kuinka paljon takuuvuokra on? How much is the deposit?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on

Koska pääsen tutustumaan asuntoon? When can I come for a viewing?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa

Asunto on _________. The apartment is ________________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
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kalustettu furnished

Asunnon tarpeisto

kalustamaton unfurnished
Asunnon tarpeisto

Ovatko kotieläimet sallittuja? Are pets allowed?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja

Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa? How can I switch the energy supplier?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu? How many other tenants are living in the apartment?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu

Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty? How many viewings has it had?
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen
lukemat?

Can I see electrical and gas installation checks/reports?

Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat

Kuinka pitkä sopimus on? How long is the lease?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on

Onko naapurien välillä ollut joitakin
erimielisyyksiä?

Have there been any neighbor disputes?

Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä

Mitä remontteja asuntoon on tehty? What renovations have been done?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska
viimeksi se on tarkastettu?

How old is the boiler and when was it last inspected?

Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu

Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu
sähköjohdot?

When was it last rewired?

Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
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Kuka asuu asunnon
yläpuolella/alapuolella/vieressä?

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä

Onko parkkipaikkoja saatavilla? Is there a parking space included?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla

Onko ketään murhattu täällä? Has anyone ever been murdered here?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä

Toimivatko _________? Does ___________ work?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä

putkistot the plumbing
Välineet

lämmitykset the heating
Välineet

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista? Is the landlord in charge of doing repairs?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista

Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat? Where are the gas and electricity meters?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai
takuuta?

Do you have any instruction manuals or warranties on
electrical items?

Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

 Who supplies the energy, broadband and home phone?

Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat

Missä termostaatti on? Where is the thermostat?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin

Voinko nähdä kaasulaitteiston
turvallisuustodistuksen?

Can I see the gas safety certificate?

Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen
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Asuminen - Ostaminen
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Kuinka moni on jättänyt tarjouksen? How many offers has it had?

Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta

Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla? How long has it been on the market?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla

Miksi talo on myynnissä? Why are the vendors moving?
Kysyt, miksi talo on myynnissä

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä? How long has the seller lived there?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä

Mitä kauppa pitää sisällään? What's included in the sale?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään

Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia? Have there been any subsidence problems?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Is it possible to find cheaper transferring?

Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

What is going to be built in this area in the future?

Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita

Voitko ottaa talon pois markkinoilta? Can you take the house off the market?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat
peräisin?

Where did the kitchen and bathroom tiles come from?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu? Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen
cabinets?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet
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