
KOTIMUUTON PAKKAUSOHJE
Tähän ohjeistukseen olemme pyrkineet listaamaan yleisimmät kotitalousmuutoissa pakattavat tavarat ja suojattavat huonekalut,

kertomaan miten ne olisi hyvä suojata sekä mitä pakkausmateriaaleja suosittelemme käytettäväksi. Muuton huolellinen valmistelu
nopeuttaa itse muuttotyötä ja suojelee omaisuuttasi muuton aikana mahdollisilta naarmuilta, kolhuilta sekä likaantumiselta.

Huomioithan että emme voi ottaa vastuuta pakkaamattomien tavaroiden tai suojaamattomien huonekalujen mahdollisista
pintavaurioista ellei tilaaja pysty osoittamaan että niitä käsiteltäessä tai kuljettaessa on tapahtunut selkeä huolimattomuusvirhe.

Halutessasi voit tilata tavaroiden pakkauspalvelun ja/tai huonekalujen suojauspalvelun myös suoraan meiltä.

TAVARAT PAKKAUSOHJEET MATERIAALIT

ASTIAT Suojaa astiat huolellisesti erikseen silkkipaperilla tai kuplakalvolla ja pakkaa 
tiiviisti kestäviin muuttolaatikoihin niin, että astiat eivät pääse liikkumaan 
laatikkoa kuljettaessa. Merkitse ”Särkyvää” -tekstillä.

- silkkipaperi
- kuplakalvo
- muuttolaatikot

KIRJAT Pakkaa sellaisenaan kestäviin muuttolaatikoihin. - muuttolaatikot

VAATTEET JA 
TEKSTIILIT

Pakkaa muuttolaatikoihin, suljettaviin säkkeihin tai vetoketjullisiin kasseihin. - muuttolaatikot
- säkit / kassit

SÄRKYVÄT ESINEET
(Valokuvakehykset, 
posliinikoristeet, yms.)

Suojaa astiat huolellisesti erikseen silkkipaperilla tai kuplakalvolla ja pakkaa 
tiiviisti kestäviin muuttolaatikoihin niin, että astiat eivät pääse liikkumaan 
laatikkoa kuljettaessa. Merkitse ”Särkyvää” -tekstillä.

- silkkipaperi
- kuplakalvo
- muuttolaatikot

MUU PIENTAVARA Pakkaa muuttolaatikoihin kaikki mitä saat niihin mahtumaan. - muuttolaatikot

HUONEKALUT SUOJAUSOHJEET MATERIAALIT

SOHVAT Irroita kulmasohvan palat toisistaan, pakkaa sohvatyynyt erikseen säkkeihin. 
Pakkaa sohvapussiin ja teippaa reunat kiinni tai suojaa kiristekalvolla.

- sohvapussi
- kiristekalvo

SÄNGYT Irroita runko, patja ja petauspatja erikseen. Pakkaa sänkypussiin ja teippaa 
reunat kiinni tai suojaa kiristekalvolla. Pakkaa petauspatja säkkiin tai suojaa 
kiristekalvolla.

- sänkypussi
- kiristekalvo

HYLLYT JA KAAPIT Ota irralliset hyllyt ja osat erikseen ja tarvittaessa teippaa ne yhteen. Suojaa 
näkyvät pinnat pahvilla tai kuplakalvolla ja kierrä kiristekalvolla ympäri.

- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo

LIPASTOT JA TASOT Suojaa näkyvät pinnat pahvilla tai kuplakalvolla ja kierrä kiristekalvolla 
ympäri.

- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo

PÖYDÄT Irroita tarvittaessa jalat. Suojaa näkyvät pinnat pahvilla tai kuplakalvolla ja 
kierrä kiristekalvolla ympäri.

- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo

TUOLIT JA 
NOJATUOLIT

Pakkaa tuolipussiin tai suojaa kiristekalvolla. Suojaa herkät kohdat pahvilla 
tai kuplakalvolla ja kiristekalvolla.

- tuolipussi
- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo

ANTIIKKI-
HUONEKALUT

Ota irralliset hyllyt ja helposti irroitettavat osat erikseen. Suojaa näkyvät 
pinnat huolellisesti pahvilla tai kuplakalvolla ja kierrä kiristekalvolla ympäri.

- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo

TELEVISIOT Pakkaa television omaan laatikkoon (jos tallessa) tai suojaa pahvilla tai 
kuplakalvolla ja kierrä kiristekalvolla ympäri.

- televisiolaatikko
- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo

PEILIT JA TAULUT Pakkaa pienet ja keskikokoiset peilit ja taulut taululaatikkoihin. Suojaa isot 
peilit ja taulut pahvilla tai kuplakalvolla ja kierrä kiristekalvolla ympäri.

- taululaatikko (pieni tai iso)
- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo

PESUKONEET Irroita valmiiksi tai tilaa muuton yhteydessä irroitus- ja asennuspalvelu. 
Kiinnitä pyykinpesukoneeseen kuljetustuet.

- koneen mukana tulleet
kuljetustuet

HUONEKASVIT Suojaa isot huonekasvit tarvittaessa pahvilla ja teipillä. Pienet kasvit on 
helpoin kuljettaa muuttolaatikossa.

- aaltopahvi ja pakkausteippi
- muuttolaatikot

KATTOLAMPUT Irroita valmiiksi tai tilaa muuton yhteydessä lamppujen irroitus- ja 
asennuspalvelu. Pakkaa pienemmät lamput muuttolaatikkoon, isommat 
kattokruunut ym. henkarilaatikkoon. Suojaa tarvittaessa kuplakalvolla ja 
kiristekalvolla.

- muuttolaatikot
- henkarilaatikko
- kuplakalvo / aaltopahvi
- kiristekalvo
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SUOSITUIMMAT TUOTTEET

Hinnat voimassa 1.9.2022 alkaen. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat sisältävät ALV 24%.

KÄSIKIRISTEKALVO

450 mm x 300 m

Käytetään esimerkiksi huonekalujen suojaamiseen likaantumiselta. 

15,00€ / rll

KUPLAKALVO

1 x 10 m

Käytetään esimerkiksi huonekalujen näkyvien pintojen suojaamiseen 
naarmuilta ja särkyvien esineiden suojaamiseen kolhuilta.

13,00€ / rll

AALTOPAHVI

1 x 10 m

Käytetään esimerkiksi huonekalujen näkyvien pintojen ja särkyvien 
esineiden suojaamiseen naarmuilta.

13,00€ / rll

SILKKIPAPERI

n. 65 arkkia / kg

Käytetään esimerkiksi astioiden ja särkyvien esineiden
pakkaamisessa suojapaperina.

4,00€ / kg

LATTIASUOJAPAHVI

30 m2, 0,78 m x 36 m, 220 g

Käytetään lattioiden suojaamiseen naarmuilta ja likaantumiselta. 

18,00€ / rll
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PAKKAUSMATERIAALIHINNASTO
Hinnasto voimassa 1.9.2022 alkaen. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat sisältävät ALV 24%.

TUOTE MITAT / LISÄTIEDOT HINTA

KÄSIKIRISTEKALVO 450 mm x 300 m 15,00€ / rll

KUPLAKALVO 1 m x 10 m
1 m x 215 m

13,00€ / rll
120,00€ / rll

AALTOPAHVI 1 m x 10 m 13,00€ / rll

PAKKAUSTEIPPI 48 mm, akryyliliima 3,00€ / rll

”SÄRKYVÄÄ”-TEIPPI 48 mm 5,00€ / rll

SUOJAUSTEIPPI oranssi, 50 mm x 33 m 6,00€ / rll

SILKKIPAPERI n. 65 arkkia / 1 kg
n. 325 arkkia / 5 kg 
n. 1000 arkkia / 15 kg

4,00€ / 1 kg
15,00€ /5 kg
35,00€ /15 kg

LATTIASUOJAPAHVI 30 m2, 0,78 m x 36 m, 220 g 18,00€ / rll

JÄTESÄKIT 200 L, 10 kpl/rll 3,00€ / rll

TAULULAATIKOT PIENI, 4 mm aaltopahvi, 50 cm x 70 cm
ISO, 116 cm x 17 cm x 83 cm
ISON TAULULAATIKON TAULULEVY, 115 cm x 166 cm x 0 cm

5,00€ / kpl
10,00€ / kpl
3,50€ / kpl

HENKARILAATIKKO (+ VAATETANKO) 57,5 cm x 49,5 cm x 128,5 cm 20,00€ / kpl

SOHVAPUSSIT NOJATUOLI
KAHDEN ISTUTTAVA SOHVA
KOLMEN ISTUTTAVA SOHVA

8,00€ / pss
10,00€ / pss
12,00€ / pss

PIENI PAKKAUSSETTI (35,00€)

TUOTE MITAT / LISÄTIEDOT MÄÄRÄ

KÄSIKIRISTEKALVO 450 mm x 300 m 1 rll

KUPLAKALVO 1 m x 10 m 1 rll

PAKKAUSTEIPPI 48 mm, akryyliliima 1 rll

SILKKIPAPERI n. 130 arkkia / 2 kg 2 kg

JÄTESÄKIT 200 L, 10 kpl/rll 1 rll

ISO PAKKAUSSETTI (70,00€)

TUOTE MITAT / LISÄTIEDOT MÄÄRÄ

KÄSIKIRISTEKALVO 450 mm x 300 m 1 rll

KUPLAKALVO 1 m x 10 m 1 rll

AALTOPAHVI 1 m x 10 m 1 rll

PAKKAUSTEIPPI 48 mm, akryyliliima 1 rll

SUOJAUSTEIPPI oranssi, 50 mm x 33 m 1 rll

SILKKIPAPERI n. 325 arkkia / 5 kg 5 kg

LATTIASUOJAPAHVI 30 m2, 0,78 m x 36 m, 220 g 1 rll

JÄTESÄKIT 200 L, 10 kpl/rll 1 rll
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