
Muuttajan muistilista
Muuton valmistelu Aloita tavaroiden läpikäynti ja siivous 

Sopimukset ja ilmoitukset 

Tavaroiden pakkaus 

Omatoiminen muuttaja huolehdi että
Tilasitko
muuttopalvelun?

Oppivelvollisuus, avustukset ja tuet

Osoitteen muutokset 

Päätä muuttoajankohta. Huomioi ruuhka-ajat 
Kilpailuta muuttopalvelu tai huolehdi itse muuttolaatikot, 
-kalusto ja -välineet (nokkakärryt, kantoliinat, jne.) 
Vuokraa varasto, jos on tarvetta tiläpäissäilytykselle 
Hanki siivousvälineet ja suojausmateriaalit 

Hankkiudu tavaroista eroon (myy, kierrätä, käy läpi, jne). Käy 
Iäpi säilytystilat kuten varasto, vintti, ullakko ja kellari
Puhdista pinttymät, lattiakaivot, lieden takaa, ym.  
Pyydä vara-avaimesi takaisin jos ne on jollain tutulla  
Toteuta mahdolliset uuden asunnon remontit

lrtisano taimyy vanha asunto
Kilpail uta kotivakuutus ja sähkösopimus 
lrtisano tai siirrä lnternet-yhteys 
lrtisano tai siirrä kuntosali- ja muut jäsenyydet
Omakotitaloissa selvitä jätehuolto- ja vesisopimukset 
sekä oljy- tai kaukolämpötoimitussopimukset
Koiranomistaja muista tehdä sen osalta muutosilmoitus

lrroita hankalimmat esineet hyvissä ajoin  
lrroita valaisimet, jotka eivät ale välttämättömiä  
Merkitse laatikoihin niiden sisälto ja mihin ne kannetaan
Pakkaa tärkeimmät tavarat sellaisiin laatikoihin, jotka 
ovat helposti saatavilla ja Iöydettävissä 
Suojaa tavarat, jotka voivat likaantua tai rikkoutua

Sovitut muuttoapurit ovat tulossa aikataulussa  
Vanha sekä uusi asunto on asianmukaisesti suojattu  
Kaikki on pakattu ja kantovalmiita  
Muuttokalusto on pihassa muuton alkaessa  
Löytyy välineet kuten nokkakärryt ja kantoliinat  
Kuorma pakataan siten, etteivät tavarat mene rikki  
Kuorman sitomista varten löytyy kuormaliinat ja peitteet 
Muuttoreitti soveltuu muuttokalustolle  
Auttaville on tarjolla virvokkeita ja pientä purtavaa 

Muuttopalvelu hoitaa 
kokemuksella ja 
ammattitaidolla kaikki 
tai pelkästään haluamasi 
osan edellä mainituista 
tehtävistä

Kysy uuden paikkakunnan koulutoimistosta tai 
-virastosta peruskoululaisten uusi koulunkäyntipaikka
Toimita tarvittaessa Kelaan tarvittavat muutoslomakkeet 
Hae muuttoavustusta, jos olet siihen oikeutettu  
Tarkista työehtosopimuksesi, oletko oikeutettu yhteen 
palkalliseen muuttopäivään

Tee Postiin ja maistraattiin muuttoilmoitus  
llmoita uusi osoite lisäksi työnantajalle, opiskelupaikkaan 
ja kuulumiisi yhdistyksiin  
Siirrä lehtitilaukset uuteen osoitteeseen  
Lähetä ystäville ja sukulaisille tieto uudesta osoitteestasi 

JÄTÄ 
TARJOUSPYYNTÖ 
OSOITTEESSA 
WWW.MUUVERS.FI

asiakaspalvelu@muuvers.fi 

0456310086

Uuden asunnon ensiaskeleet Vanhan asunnon luovutus 
Tee tarvittaessa uuteen asuntoon muuttotarkastus  
llmoita uuteen taloyhtiöön muutostasi  
Aloita purkaminen tärkeimmistä perustavaroista  
Tutustu uuden asunnon kodinkoneiden käyttöohjeisiin  
Tutustu uuden asunnon sääntöihin ja käytänteisiin  
Asenna tärkeimmät lamput, jotta saat riittävän valaistuksen 
Kokoa huonekalut tärkeysjärjestyksessä ja tee tarvittavat 
katto- sekä seinäasennukset. Kysy muuttopalvelua avuksi 
Jos saat käännettyä postia, ilmoita lähettäjälle uusi osoite 

Suorita muuttosiivous tai hanki siivouspalvelu  
Vuokra-asunnossa tutustu vuokranantajan mahdollisesti 
antamaan poismuuttajan tarkastuslistaan  
Huolehdi kodinkoneiden vesihanojen sulku ja tulppaus
Jätä asuntoon muuttavalle asukkaalle yhteystietosi 
llmoita isännöitsijalle tai taloyhtiöön poismuutosta  
Palauta vanhan asunnon avaimet 
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