
  

          
 
 

Kiinteistö Oy Lammentausta, Juvantie 13, 51900 Juva, p. 0400 214 127, www.lammenasunnot.fi 

 

MUUTTAJAN MUISTILISTA 
 

Muistathan, että poismuuttoon kuuluu tehdä loppusiivous niin, että 
o liesi, uuni ja uunipellit on puhdistettu (muista puhdistaa lieden tausta ja lattia) 
o liesikupu/-tuuletin on puhdistettu ja rasvasuodatin pesty 
o jääkaappi on sammutettu, puhdistettu ja ovi jätetty auki (muista puhdistaa jääkaapin tausta ja 

lattia) 
o pakastin on sammutettu, sulatettu, puhdistettu ja ovi jätetty auki 
o keittiön kaappien hyllyt ja ovet on pyyhitty 
o komeroiden hyllyt ja ovet on pyyhitty 
o lattiat ja lattialistat on imuroitu ja pyyhitty kosteallaväliovet pyyhitty kostealla 
o kylpyhuoneen/WC:n lavuaari ja WC-pytty on pesty huolellisesti, seinät pyyhitty ja lattiat imuroitu ja 

pyyhitty kostealla sekä peilikaappi pyyhitty kostealla 
o kylpyhuoneen/WC:n/saunan lattiakaivo on puhdistettu ja ritiläkansi pesty 
o saunan lauteet on pesty huolellisesti 
o ikkunat on  pesty sisäpuolelta 
o parveke-/oleskelutila/piha on tyhjennetty ja siivottu 
o vuokralaisen tekemät rakennelmat pihalta ja parvekkeelta on poistettu 

 

Lisäksi varmistat, että 
o kaikki ikkunat ovat suljettuina sekä ovet lukittuina (muista parvekkeen/pation ovi) 
o astiapesukoneliitäntä on tulpattu (sekä vesi- että viemäriliittymä) 
o valaisimien kattorasiat /sokeripalat ovat paikoillaan 
o huoneiston laitteisiin liittyvät käyttöohjeet (mikäli niitä oli) on jätetty seuraavan asukkaan käyttöön 
o huoneistoon kuuluva irtainvarasto on tyhjennetty ja siivottu 
o parkkipaikalle ei jää sinulle kuuluvaa tavaraa 

 

Ethän vie 
o vanhoja huonekalujasi, elektroniikkaromua tms. kiinteistön jätekatokseen vaan toimitat ne 

asianmukaiseen jätteidenkierrätyspisteeseen 
o huoneistoon kuuluvaa laajakaistamodeemia ja johtoja (valkoinen, keltainen ja musta) mukanasi 

 

Palauta KAIKKI avaimet isännöitsijätoimistoon tai kunnanviraston neuvontaan 
Osoitteeseen Juvantie 13, 51900 Juva. Tai pudota kirjekuoressa pääovien vieressä olevaan 
postiluukkuun (Juvan kunta, kirjeposti). 

  Kunnanviraston ovet ovat avoinna ma–pe klo 9.00–16.00 
 

Muista irtisanoa myös sähkösopimuksesi 
o Lumme Energia:n asiakaspalvelunumerosta 0800 90110. Avoinna arkisin klo 8-18 
o internetin kautta osoitteessa www.lumme-energia.fi 

 
 
Tarkistattehan pois lähtiessänne, että listan mukainen siivous on tehty ja huoneistoon ei jää vuokralaisen 
irtaintavaraa (esim. kaappeihin). Kun huoneiston avaimet on palautettu vuokranantajalle huoneistoon 
jääneet tavarat ovat vuokranantajan omaisuutta. Huoneiston siivouksesta ja sinne jääneistä tavaroista EI 
ILMOITETA erikseen poismuuttaneelle. 
Kun toimit näiden ohjeiden mukaisesti, vältyt jälkilaskutukselta ja voimme palauttaa vakuusmaksun 
pankkitilillesi tai vakuuden antajalle. 


