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Muu�aminen on raskas ja helpos�myös eri�äin stressaava projek�. Organisoin� ja suunni�elu
helpo�avat prosessin etenemistä ja tekevät asioita helpommaksi. Ohessa on lista�u lyhyes�
tärkeimmät muiste�avat asiat. Ohjeet soveltuvat hyvin sekä yrityksille e�ä ko�talouksille.

MUUTTO- TAI TALKOOVÄENMÄÄRÄ

Talkooväkeä kanna�aa muu�oon varata hyvissä
ajoin ja rii�äväs�. Sukulaiset, kaverit ja vaikkapa
naapurit ovat oiva apu. Jos tämä ei riitä, �latulta
muu�ofirmalta voi erikseen varata muu�oa varten
lisätyövoimaa.

AUTOT JA KULJETUSKAPASITEETTI

Kuljetusvälineistön tulisi olla rii�ävää, jo�a välty-
tään �lanteilta, joissa muu�ovälineistöä joudutaan
liiku�amaan kohteiden välillä useaan kertaan.
Muu�ofirmassa osataan mitoi�aa rii�ävän suuri
kapasitee� muu�oa varten.

TAVAROIDEN LASTAUS JA PURKU

Muu�oautolle tulee varata rii�äväs� �laa lastausta
ja purkua varten, varsinkin, jos piha-alueella �laa
on niukal�. Esimerkiksi taloyh�öissä kanna�aa
etukäteen sopia tarpeen mukaan käytännön toi-
mista, jos piha-alueen järjestelyt ovat eri�äin
haastavat.

MUUTTOLAATIKOT JA PAKKAAMINEN

Muovinen, päällekkäin pino�ava muu�olaa�kko
on ehdo�omas� paras ratkaisu tavaroiden siirtoon.
Laa�kko suojaa esineitä ja säästää �laa. Kunnolli-
set, suurikokoiset muu�olaa�kot helpo�avat ja
nopeu�avat lastausta ja purkua. Myös tavaroiden
järjestys säilyy.

Huolehdithan, e�ä laa�kot ovat pino�avissa ja
niiden keskinäinen paino on mahdollisuuksien
mukaan mahdollisimman tasainen: painavat esi-
neet kanna�aa jakaa useampaan laa�kkoon.

Tarvi�avan muu�olaa�koiden määrän voi arvioida
huoneiston neliöiden mukaan: 1 neliö = 1 muu�o-
laa�kko. Toisin sanoen, 25 neliön yksiön muu�oon
on hyvä varata 25 muu�olaa�kkoa.

Avonaisista muu�olaa�koista pystyyvaiva�omas�
tarkistamaan niiden sisällön. Muu�olaa�kkoihin
on myös helppo merkitä niiden sisältö. Joissain
tapauksissa on saatavilla myös eri värisiä muu�o-
laa�koita, jolloin muu�olaa�kon väri kertoo, sisäl-
tääkö laa�kko esimerkiksi särkyvää materiaalia.
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SUURIKOKOISTEN JA SÄRKYVIEN ESINEIDEN
SUOJAAMINEN

Suurikokoiset esineet ja huonekalut, esimerkiksi
sohvat, kanna�aa suojata siirron ajaksi.

Hyviä suojamateriaaleja ovat aaltopahvi, kupla-
muovi ja/tai voimakuplamuovi. Tarvi�aessa käyte-
tään myös kulmasuojia.

Kaikki pinnaltaan herkäs� vioi�uvat suuret esineet
kanna�aa suojata naarmujen tai likaantumisen
estämiseksi.

Särkyvät esineet suojataan kuplamuovilla tai suo-
jamuovilla. Jos särkyvässä esineessä on erillisiä
osia, kanna�aa jokainen osa irro�aa ja pakata
erikseen.

Posliini- ja lasias�at suojataan suojapaperilla ja tar-
vi�aessa aaltopahvilla tai kuplamuovilla.

Valaisimet suojataan yleensä kuplamuovilla, joka
kääritään ja teipataan valaisimen ympärille niin,
e�ä valaisimen kiinnityskoukku jätetään näkyviin.

Särkyvien esineiden pakkauksiin kanna�aa kir-
joi�aa lisäksi merkintä "särkyvää".

TEKSTIILIT

Isot teks�ilit (peitot, täkit, tyynyt, vil�t, lakanat jne.)
on kätevin pakata tukeviin jätesäkkeihin, joiden
suut suljetaan hyvin teipillä.

Pienteks�ilejä voidaan pakata myös tyhjiöpak-
kauksiin, joka osaltaan säästää kuljetus�laa.

Runkopatjat ja muut suurikokoiset kangaspintaiset
esineet suojataan likaantumisen estämiseksi. Hyvä
materiaalia on kelmumuovi tai muu pakkausmuovi.

SÄILYTYSKALUSTEET

Lipastot, kaapit ja muut säilytyskaapit tulee olla
lukitsema�a. Muuton ajaksi ovet teipataan kiinni ja
mahdollinen avain teipataan kaapin kylkeen. Kaa-
peissa ei saa olla irtainta tavaraa sisällä, vaan ne
pakataan muu�olaa�koihin.

KUKAT JA KASVIT

Kukkien ja kasvien suojaamiseen voidaan käy�ää
muovisukkaa. Jos mahdollista, kukat ja kasvit kan-
na�aa siirtää erikseen esimerkiksi henkilöautolla
tai autolla, jossa on lämmin sisä�la – kylmällä
ilmalla muu�oauton kon�ssa on kasvien paleltu-
misvaara. Muu�ofirma ei pääsääntöises� vastaa
kasvien paleltumisvahingoista.
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TELEVISIOT JA KODIN MUU HERKKÄ
ELEKTRONIIKKA

Kodin herkän elektroniikan, esimerkiksi televisioi-
den ja näy�öpaneeleiden suojaamiseen sekä rii�ä-
vään pakkaamiseen kanna�aa kiinni�ää erityistä
huomiota.

Jos mahdollista, suosi�elemme herkkien elektro-
niikkalai�eiden – esimerkiksi �etokoneiden,
näy�öpää�eiden ja televisioiden – kulje�amista
itse erillään muusta muu�okuormasta.

Suojaamme televisiot sekä näy�öpää�eet muu�o-
jen ajaksi. Pakkaukset kuljetamme pystyasennossa
ja asianmukaises� kiinnite�ynä/sido�una paikal-
leen. Henkilöstömme o�aa kuljetuksissa aina huo-
mioon vallitsevan ajokelin ja �estön kunnon niin
hyvin kuin mahdollista.

Huolellisesta pakkaamisesta ja käsi�elystä huoli-
ma�a esimerkiksi �estön/ajorei�n kunnosta riip-
puen tai kolmannen osapuolen toiminnasta joh-
tuen voi las�in kohdistua tärinää ja yllä�äviä
nopeita liikkeitä. Niiden seurauksena voi ilmetä
esimerkiksi television kuvapintaan vika�lanteita tai
laite voi muuten rikkoutua. Näissä tapauksissa
Lahden Muu�oexper�t ei vastaa aiheutuneista
vahingoista.

Ainoastaan tapauksissa, joissa olemme todistetus�
käsitelleet laite�a edellä mainituista pakkaus-,
käsi�ely ja kuljetustavoista poiketen tai laite on
kaatunut kuljetuksessa, vastuu on meillä.Television
ikä otetaan huomioon vahinkotapauksissa.</p>

Käytössämme on isoja, asianmukaisia ja tukevia
muu�olaa�koita televisioiden suojaamiseen – kysy
lisä�etoja palvelunumerostamme!

Omasta ko�vakuutuksesta kanna�aa tarkistaa
vakuutusehdot muu�ovahinkojen osalta.

KODINKONEET JA PESUKONEET

Sähkölai�eiden vesijohto- ja viemärikytkennät
täytyy olla etukäteen irroite�una. Sähköjohto voi-
daan teipata lai�een kylkeen. Pesukoneissa ja kui-
vausrummuissa kanna�aa käy�ää lukituspul�eja,
mikäli ne ovat tallella.

VARASTO- JA KELLARITAVARAT

Kaikki varastossa ja kellarissa olevat tavarat paka-
taan muu�olaa�koihin muun irtaimen tapaan ja
merkitään erikseen varastotavaraksi.

MIKÄON OIKEATAPA PAKATA?

Älä pakkaa laa�koita – oli kyseessä si�en pahvi- tai
muovinen laa�kko – liian täyteen. Tilaa täytyy
jä�ää ainakin sen verran, e�ä laa�kot voidaan
pinota päällekkäin. Pahvilaa�kot tulee aina sulkea,
jo�a päällepinoamminen on mahdollista.

Laa�koita ei myöskään saa pinota liian montaa
päällekkäin. Yleensä neljä laa�kkoa on hyvä määrä,
jolloin niiden kuljetus esimerkiksi nokkakärryillä
vielä onnistuu. Pinon ylin laa�kko pakataan vain
puolilleen, jo�a kuljetuksessa/kalliste�aessa tava-
rat eivät �pu pois. Kevy�ä, irtainta tavaraa eimyös-
kään saa pakata laa�kon päällimmäiseksi (esimer-
kiksi irtonaisia paperiarkkeja).

Särkyvät tavarat pakataan �iviis� laa�koihin, jo�a
ne eivät pääse liikkumaan laa�kon sisällä. Tar-
vi�aessa voidaan käy�ää styroksia, pahvia tai esi-
merkiksi sanomalehteä tyhjän �lan täy�ämiseksi.
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PAKKAUSMERKINNÄT

Tavaran loppusijoituspaikka kanna�aa merkitä,
mihin paikkaan loppusijoituskohteessa se alusta-
vas� jätetään. Paikka voidaan merkitä lyhentein:
MH (makuuhuone), OH (Olohuone), WC, KH(kyl-
pyhuone) ja niin edelleen.

Tarkista, e�ä merkinnät ovat hyvin näkyvissä ja
lue�avissa siirron aikana. Jos käytössä on lisäksi
kalustussuunni�elma, on tavaroiden siirto loppusi-
joituspaikkaan eri�äin nopeaa.

Selkeät pakkausmerkinnät myös helpo�avat ja
nopeu�avat lopullista tavaroiden purkua, sen jäl-
keen, kun varsinainen purku on suorite�u.

MUUTMUISTETTAVATASIAT

Osoi�enmuutos, sähkösopimus, vakuutukset...
muis�than kaikki?Muu�oilmoitus kanna�aa tehdä
tarpeeksi ajoissa, viimeistään viikkoa ennen suun-
niteltua muu�oa. Muu�oilmoituksen voi tehdä
aikaisintaan kuukau�a ennen muu�oa.

Muista kääntää pos�t uuteen osoi�eeseen! Ilmoita
uusi osoi�eesi yrityksille, joilta saat paperilaskuja.
Tämä kanna�aa tehdä myös siinä tapauksessa,
vaikka yritys hakisikin automaa�ses� osoite�etosi
väestörekisterijärjestelmästä - �edot päivi�yvät
mahdollises� pitkälläkin viiveellä.

Hanki muu�oon tarvi�avat kalusto, pakkausmate-
riaalit ja muu�oapu ajoissa. Kun �laat muuton
muu�ofirmalta, ota huomioon kiireiset ajat - mitä
aikaisemmin olet liikkeellä, sitä enemmän sinulla on
mahdollisuuksia vaiku�aa niin kalustoon kuinmyös
hintaan.

Internet-yhteyden siirrosta tulee sopia operaa�o-
rin kanssa.

Tee uusi sähkösopimus ja ir�sano vanha - sopimus
kanna�aa kilpailu�aa.

Omako�talo-asujien tarvitsee lisäksi tehdä veden-
toimitukseen, jätehuoltoon ia lämmitykseen lii�y-
vät sopimukset.

Muista myös tarkistaa ja kilpailu�aa ko�vakuutus.
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