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Käytä vettä harkiten 

 Ilmoita vesikalusteiden viat, esim. vuotavat hanat, wc-istuimet aina kiinteistönhuoltoon  

 Pese täysiä koneellisia. 

 Valitse oikea pesuohjelma. Hyödynnä pika- ja eko-ohjelmia. Mitä korkeampi pesulämpötila, 

sitä enemmän kuluu sähköä. 
Älä juoksuta vettä turhaan.  
 

 
Puhdista pesu- ja wc-tilat vähintään viikottain.  Muista välillä puhdistaa myös lattiakaivot. 
 
 
Puhdistusaineeksi sopivat käsiastianpesuaine ja yleispuhdistusaine. Wc-altaan pesuun voit 
joskus käyttää myös vahvempia wc-puhdistusaineita. 
 

Peili 

 Pyyhi peili nukkaamattomalla nihkeällä tai kostealla liinalla. Kuivaa tarvittaessa ikkunaliinalla, 

siivous- tai talouspaperilla. 

 Pyyhi myös peilihylly, kylpyhuonekaapin ovet, ovenkahvat ja valonkatkaisijat. 

Käsienpesuallas 

 Pese käsienpesuallas naarmuttamattomalla pesusienellä tai astianpesuharjalla. 

 Kastele allas ja pesusieni tai harja. Lisää valmiiksi laimennettua puhdistusaineliuosta pinnoille. 

Harjaa allas, hanat ja tulppa puhtaaksi. Muista pestä myös hanojen juuret, ylivuoto- ja 

viemäriaukot. Huuhtele. 

 Pyyhi käsisuihku ja altaan ympäristö roiskekorkeudelta kostealla siivousliinalla. 

 Pyyhi joskus myös viemäriputki, allas alapuolelta ja käsienpesualtaan hajulukko. 

Kylpyamme ja suihku 

 Pese amme/allas perusteellisemmin kerran viikossa tai kerran kuukaudessa, riippuen siitä, 

kuinka usein niitä käytetään ja kuinka huolellisesti käyt täjät puhdistavat jälkensä käytön 

jälkeen. 

 Pesimeksi sopii pehmeä harja tai naarmuttamaton pesusieni. 

 Huuhtele allas ensin vedellä. Suihkuta siihen sitten tippa puhdistusainetta ja harjaa. Pese myös 

hanat ja suihku. 

 Pese ympäröivä seinäpinta roiskekorkeudelta. Pese myös lasiset ja muoviset suihkuseinät. Voit 

kuivata ne vaikka ikkunankuivaimella. 

 



Wc-istuin 

 Vedä wc-allas. Suihkauta puhdistusainetta altaan seinämiin. Harjaa allas sisäpuolelta wc-

harjalla. Harjaa altaan pohja myös veden alta sekä vedentuloreunus. Huuhtele wc-allas 

vetämällä se ja huuhtele harja samanaikaisesti. 

 Pyyhi puhdistusaineliuokseen kastetulla siivousliinalla vetonuppi, vesisäiliö, kansi ja istuinrengas 

molemmin puolin. Wc-istuimen kansi ja istuinrengas voidaan irrottaa joskus huolellisempaa 

puhdistusta varten. Pyyhi myös jalkaosa. 

 Pyyhi seinät wc-istuimen ympäriltä roiskekorkeudelta. 

Lattia 

 Imuroi myös lattia ja pyyhi se kostealla. 

 Välineeksi sopii esimerkiksi lattiamoppi. 

Lattiakaivo 

Pese lattiakaivo silloin tällöin lattian pesun yhteydessä. Käytä aina suojakäsineitä lattiakaivoa 

puhdistaessasi. 

 Nosta ritilä pois. Poista irtonaiset roskat ja hiukset siivous- tai talouspaperilla. 

 Voit käyttää myös lattiakaivossa erillistä irrotettavaa suodatinta. Muista vaihtaa suodatin 

riittävän usein. 

 Laske lattiakaivoon puhdasta vettä. Suihkuta sinne astianpesuainetta tai desinfioivaa 

puhdistusainetta. Pese ritilä kummaltakin puolelta ja harjaa lattiakaivo puhtaaksi. Vanha 

astianpesuharja sopii tähän tarkoitukseen. Laske lattiakaivoon puhdasta vettä. 

 

Huomioi vesivahingon vaara 

Vesivahingot tulevat kalliiksi. Vältät niitä parhaiten kiinnittämällä huomiota omaan toimintaasi ja 

märkätilojen koneiden huoltoon.  

Vuokralaisella tulee olla kotivakuutus. 

 Tiskikoneen alla tulee olla turvakaukalo. 

 Tarkista koneen letkujen ja liittimien kunto. 

 Pidä puhtaana lattiakaivot, pesualtaat ja vesilukot. 

 Kuivaa liika vesi lattiasta saunomisen ja suihkun jälkeen. 

 Anna märkätilojen korjaus kiinteistönhuollon tehtäväksi. 

 Sijoita pyykinpesukone lattiakaivolliseen tilaan. 

 Älä poraa reikiä kylpyhuoneen seiniin ellet ole varma putkiston sijainnista. Ruuvinreikä tulee 

suojata silikonilla. 

 Sulje vesihana ja katkaise virta koneista aina käytön jälkeen! 

 Älä koskaan jätä koneita päälle, jos et ole kotona. 

 Wc-pönttöön ei saa laittaa muuta kuin wc-paperia. Topsipuikot, tulitikut, kosteuspyyhkeet, 

käsipaperit ym voivat tukkia viemärin ja aiheuttaa siten vesivahingon! 
 


