
Muuttajan 
muistilista
Hyvin suunniteltu muutto ajoitetaan niin, ettei se 
haittaa yrityksen päivittäistä toimintaa. Olemme 
koonneet Muuttajan muistilistalle tärkeimpiä 
asioita, jotka on hyvä muistaa, jotta muutto sujuisi 
vaivatta.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä muut-
tofirmaan. Jos olet muuttanut 
aikaisemmin, käytä edellistä 
muuttoa mittatikkuna ja arvioi 
tulevaan muuttoon tarvittava 
aika ja työmäärä.

Yrityksesi muuttaessa kannattaa 
varmistaa, että vanhaankin 
osoitteeseen lähetetty posti tulee 
nopeasti perille uuteen osoittee-
seen. Ilmoita muuttopäivä mah-
dollisimman nopeasti kun tiedät 
sen.

Osoitteenmuutos tehdään ja 
maksetaan joko internetissä tai 
postissa. Huolehdi virheellisesti 
osoitetun postin jälleen-
lähettämisestä. Järjestä opastus 
mikäli puhelinnumero vaihtuu. 

Muuttoilmoitus ja osoitteenmuutokset

Muuttoapu

Ilmoitathan muuttuneen osoittee-
si myös yhteistyökumppaneille, 
toimittajille sekä asiakkaillesi. Voit 
ilmoittaa muutosta kätevästi 
sähköisellä eKortilla, jonka vas-
taanottaja saa aitona postikortti-
na. Tilaa uutta kirjepaperia, 
käyntikortteja, esitteitä jne.

Yrityksesi muuttaessa, kannattaa 
samalla tarkistaa vastaavatko 
nykyiset postitustarpeet uutta 
tilannetta.

Yhteys muuttofirmaan

Muuttopäivän ilmoittaminen

Osoitteenmuutos Postiin

Postin jälleenlähettäminen

Osoitteenmuutosilmoitus 

yhteistyökumppaneille

Muutokset yrityksen lomak-

keistoon

Onko postipalveluissa 

päivitettävää?

Tee Postin muutosilmoitus osoitteessa: 
posti.fi/muuttoilmoitus





Muuttolaatikot ja 
tavaroiden pakkaus
Muuttolaatikot ovat kestäviä, 
muuttoja varten suunniteltuja 
pakkauslaatikoita; niiden ansiosta 
muuttoauton lastaaminen käy 
nopeasti ja vaivattomasti, ja 
auton tilat saadaan hyödynnettyä 
huomattavasti tehokkaammin. 

Huom! Muuttolaatikoiden oikea 
pakkaustapa on tärkeä, jotta 
laatikoita voidaan pinota päällek-
käin. 3 cm vähintään laatikon 
yläreunasta tulee jättää tyhjäksi 
pakattaessa laatikoita.

Palauta tilat sellaisina kuin ne 
sait. Muista myös tyhjentää 
varastotilat. Suorita toimitilojen 
huolellinen tarkastus yhdessä 
kiinteistön omistajan kanssa 
välttääksenne vaatimuksia tilojen 
palauttamisesta tiettyyn kuntoon.
Huolehdi myös julkisivun 
mainoskilpien poistamisesta/asen-

Muuttosiivous ja muuttotarkistus

tamisesta, sisääntulon opasteista 
sekä mahdollisesta lipputangos-
ta.
Tarkasta uusi toimitilasi ja ilmoita 
mahdollisista ongelmakohdista 
vuokranantajalle tai isän-
nöitsijälle mahdollisimman pian. 
Muista tarkistaa myös kellari- ja 
varastotilat

Viherkasvit on hyvä 
suojata muovipussilla 
etenkin talvisin.

Kaikki irtaimisto 
muuttolaatikoihin. 

Laatikoiden merkintä 
helpottaa paikoilleen 
laittoa.

Taulut ja peilit 
pakataan ilmakupla-
muoviin ja päälle 
kirjoitetaan 
“särkyvää”.

Suojaa IT-laitteet 
ennen pakkaamista.

Tavaroiden pakkaaminen

Muuttosiivous vanhassa 

tilassa

Muuttotarkistus uudessa 

tilassa

Huone 1, 2. krs. 
Mikko Muuttaja



Tervetuloa
Huolettomaan
tilaanne!

Muuttaessasi pois, luovuta entisen 
tilasi avaimet takaisin isän-
nöitsijälle tai omistajalle. Pidä 
huoli, että kaikki avaimet ovat 
tallessa, sillä lukkojen uudelleen-
sarjoitus voi tulla kalliiksi.

Tietoliikenne: Nettiyhteyden 
siirtäminen uuteen osoitteeseen 
kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin, 
sillä liittymien toimitusajat ovat 
usein pitkiä.
Puhelin: Jos käytössäsi on lanka-
puhelin, ota hyvissä ajoin yhteyttä 
puhelinyhtiöön ja sovi liittymän 
siirtämisestä uuteen osoitteeseen.
TV: Televisiomaksu on aina 
huoneistokohtainen, television 
käyttöönotosta on ilmoitettava 
Viestintävirastoon. Tarkista 
kuuluuko tuleva toimitilasi kaape-
li- vai antenniverkkoon digiboksin 
varalta.

Muista myös selvittää vakuutuk-
sesi voimassaolo muuton aikana. 
Kysy LähiTapiolasta vakuu-
tusturvan tarkistusta.

Muista sanoa irti tai uusia kaikki 
huolto- ja palvelusopimukset 
kuten siivous tai vartiointi, IT- 
palvelut, hedelmäkorien tilaus, 
kopiokonehuolto, fax-laitteen 
sekä puhelin- ja sähkösopimukset. 
Soita tilaamiesi lehtien 
asiakaspalveluihin ja ilmoita uusi 
osoitteesi.
HUOM! Muista sopimusten irtisa-
nomisajat.

Tarkista uusi vuokrasopimus - 
tuleeko sähkösopimus tehdä 
suoraan energialaitoksen kanssa 
vai laskutetaanko sähkö 
kiinteistön toimesta.

Avaimet

Vakuutus

Sähkösopimus

Yhteydet

Sopimukset

Nauttikaa uudesta 

Huolettomasta tilastanne!

Avain Vakuutus

Yhteydet Sopimukset

Sähkösopimus

Ota yhteyttä: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Revontulenkuja 1, Espoo, 02010 LÄHITAPIOLA
puh. 09 4531

Tähän asti olet asioinut vuokrauspäällikkömme 
kanssa, joka vastaa asiakkaistamme aina 
muuttoon saakka. Muutettuasi tiloihin yh-
teyshenkilösi vuokrasopimus- ja muutosasioissa 
on kohdepäällikkö. Käytännön asioissa ja 
teknisissä kysymyksissä apunasi on kiinteistön 
ylläpidosta ja palveluista vastaava isännöitsijä. 
Lisätietoa tiloista ja yhteyshenkilöistä löydät 
Toimitila-sivustoltamme.


