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1. Hanki laatikot

• Hanki tarpeellinen määrä muuttolaatikoita: 
        1-2 h + k > 20-50 muuttolaatikkoa
        3-4 h + k > 40-80 muuttolaatikkoa
        5 h + k > 80 muuttolaatikkoa 

Muoviset muuttolaatikot kannattaa pakata niin, että ne eivät ole liian painavia. Pinoa pakatut 
muuttolaatikot 4 laatikon pinoihin, jolloin ne on helppo siirtää nokkakärryillä. 

Pahviset muuttolaatikot soveltuvat hyvin esimerkiksi varastoon säilöttävän tavaran pakkaamiseen – 
niitä ei tarvitse muuttaessa purkaa. 
 

2. Muuttovalmistelut 

• Hankkiudu eroon tarpeettomasta tavarasta, jota on turha kantaa uuteen kotiin. 

• Muista varata jääkaapin ja pakastimen sulatukseen riittävästi aikaa. 

• Irrota pyykinpesukone ja astianpesukone hyvissä ajoin, jotta niitä ei tarvitse irrotella kesken muuton. 

• Muista tulpata putket ja sulkea hanat. 

• Irrota taulujen ja peilien lisäksi myös naulakot ja lamput valmiiksi hyvissä ajoin.
 

3. Pakkaaminen 

• Merkitse laatikot muuttotarroilla tai maalarinteipillä, jotta kantaja osaa sijoittaa laatikon tavaroineen 
oikeaanpaikkaan uudessa kodissa. 

• Ruoat ja elintarvikkeet kannattaa pakata kylmälaukkuihin tai pahvilaatikoihin. 

• Suojaa taulutelevisiot, taulut ja peilit kuplamuovin ja kiristekalvon avulla. 

• Astiat voi kääriä kuplamuoviin, sanomalehteen tai silkkipaperiin. Pakkaa astiat kestäviin 
muovilaatikoihin ja merkitse laatikkoon, että se sisältää särkyvää – näin kantaja osaa käsitellä laatikkoa 
varoen. 

• Vaatteet, tekstiilit ja muu pehmeä tavara kannattaa pakata kestäviin muovisäkkeihin. Henkarivaatteet 
voi pakata jätesäkkiin henkareineen, jolloin ne on helppo nostaa roikkumaan uuden kodin 
vaatetankoon.  

• Laatikot ja lipastot on hyvä suojata kiristekalvolla, joka myös estää laatikoita ja kaapinovia aukeamasta 
niitä kannettaessa. Kalvo suojaa verhoiluja sotkeutumiselta, ja sitä voidaan käyttää myös tavaroiden 
niputtamiseen, jolloin kantaminen on helpompaa. 

• Pakkaa pyykinpesukone ja astianpesukone niin, että ne pysyvät yhdessä kasassa: irtoavan letkun voi 
pakata koneen sisälle. Teippaa johdot ja letkut koneen takaosaan tai kääri ne kasaan kiristekalvolla, 
jotta ne eivät roiku kantajien jaloissa.

 
 

pakkausohjeet
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4. Loppusiivous

• Pakkaa erilleen tavarat, joita tarvitset vielä loppusiivoukseen: siivousvälineet, tikkaat, työkalut ja 
esimerkiksi matkapuhelimen laturi. Huolehdi, ettei kukaan kanna niitä vahingossa muuttoautoon liian 
varhain. 

• Varmista, että sinulta löytyy vielä riittävä valaistus loppusiivousta varten. 

• Muista tarkistaa loppusiivouksen yhteydessä lattiakaivot, kaakelit, kaapit, jääkaappi ja pakastin. 
Tarkista palohälytin ja irrota lopuksi loput jäljelle jääneet valaisimet.

 
5. Muuttoauton ja -kärryn lastaus

• Painavammatkin koneet on helppo siirtää nokkakärryjen avulla. Kynnysten ylitykset tai muut 
hankalat kohdat sujuvat jouhevasti kahdelta muuttajalta. Avustajan ei tarvitse koskea koneen teräviin 
peltireunoihin, kun hän voi ottaa nokkakärryn etuosasta kiinni. 

• Aloita tavaroiden lastaaminen autoon tai kärryyn suurimmasta päästä. Sijoita tavaratilan takaosaan 
pesukoneet, sohvat, sängyt ja lipastot. Taulu-tv, peilit ja taulut kannattaa sijoittaa suurten kalusteiden 
ja auton seinän väliin suojaan. 

• Kun suurimmat tavarat on lastattu, voit pakata kyytiin laatikot. Pinoa ne harkintasi mukaan siten, että 
kuormakorkeus tulee mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. 

• Tilkitse raot ja tavaratilan yläosa pehmeillä tavaroilla. Pehmeät tavarat toimivat hyvin myös 
pehmikkeenä tai suojana ja ne voidaan asetella auton yläosaan täyttämään tilaa. 

• Jos muuttokalustoosi sisältyy kuomukärry, pakkaa sinne esimerkiksi puutarha- ja parvekekalusteet, 
polkupyörät, auton renkaat ja muut varaston tavarat.

Muuttoiloa! 

- GorillaRent


