Muuttajan muistilista
Muutossa on paljon muistettavaa. Keräsimme tärkeimmät vinkit tähän muistilistaan
helpottamaan muuttoasi.
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Tee muuttoilmoitus postiin ja maistraattiin hyvissä ajoin, mutta aikaisintaan 1kk ennen muuttoa.
Ilmoita sekä uuden, että vanhan asunnon isännöitsijöille muutosta.
Ilmoita uusi osoitteesi ystävillesi ja sukulaisille postista saatavilla osoitteenmutoskorteilla.
Ilmoita uusi osoite töihin ja pyydä muuttovapaata, jos tarpeen.
Jos sinulla on lapsia, ilmoita heidät tarvittaessa uuteen päiväkotiin ja/tai kouluun.
Ilmoittaudu uuden asunnon autopaikka- ja saunavuorojonoon, jos tarvitset niitä.
Irtisano vanhan asunnon sähkösopimus ja tee uusi sähkösopimus. Asiakaspalvelumme auttaa
numerossa 05 7780 500.
Päivitä kotivakuutukset. Selvitä kattaako kotivakuutuksesi muuton. Ota tarvittaessa erillinen muuttovakuutus.
Varmista Internet yhteys uuteen osoitteeseen.
Jos muutat omakotitaloon tee jätehuoltosopimus,vesisopimus sekä tarvittaessa kaukolämpösopimus
tai öljytilaus. Lue myös vanhan kodin vesimittarit ja irtisano sopimukset.
Varaa muuttopalvelu tai muuttoauto, pakkaustarvikkeet ja kantoapu hyvissä ajoin.
Luovu tarpeettomasta tavarasta. Voit myös myydä tai kierrättää huonekaluja, vaatteita ja tavaroita.
Pakkaa uuteen kotiin tuleva irtaimisto. Merkitse laatikoihin, säkkeihin ja huonekaluihin mihin
huoneeseen ne kannetaan.
Muista tyhjentää myös vanhan asunnon kylmäkellari- ja varastotilat.
Kerää kaikki vanhan asuntosi avaimet samaan paikkaan luovutusta varten.
Tarkista, että uuden asunnon pinnat on siivottu muuttoa varten.

Muuttopäivänä
• Varmista, että asuntosi edessä on muuttopäivänä tilaa muuttoautolle.
• Varaa virvokkeita ja evästä muuttoavulle.
• Suojaa helposti särkyvät tavarat sekä asunnon pinnat kantajien kulkureitiltä esim. sanomalehdillä,
kuplamuovilla, tekstiileillä, kulmalistalla, suojakartongilla, suojapaperilla tai maalarinteipillä.
• Tarkasta uusi asuntosi huolella heti muutettuasi ja ilmoita mahdollisista ongelmista isännöitsijälle tai
vuokranantajalle.
• Asenna riittävä määrä toimivia palovaroittimia uuteen asuntoon.
• Laita vuotokaukalot astianpesukoneen sekä jääkaapin ja pakastimen alle.

Muuton jälkeen
• Tee loppusiivous vanhaan kotiin, kun tavarat (tarvittavia siivousvälineitä lukuun ottamatta) on viety
pois.
• Luovuta avaimet vanhan asunnon uudele asukkaalle.
• Kiinnitä uuteen kotiin lamput, peilit, taulut ym. ja kokoa tarvittaessa huonekalut. Järjestä tavarat
paikoilleen.

Onnea uuteen kotiin!

