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Arvoisa osakas,  

olemme koonneet käyttö- ja huolto-ohjeisiin tietoa, josta toivomme olevan Teille apua 

remontoituun kotiin muuttaessanne. Voitte lisätä tämän osaksi putkiremontin 

infokansiota, jotta kaikki asiapaperit säilyvät yksissä kansissa. 

Olette nyt remontoidun ja uudistetun kodin omistaja. Toivomme, että asuntonne vastaa 

toiveitanne ja että tulette viihtymään siellä.  

 

Fira Palvelut OyFira Palvelut OyFira Palvelut OyFira Palvelut Oy    

Teknobulevardi 3-5    
01530 Vantaa    
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YleistäYleistäYleistäYleistä    

Saniteettitilat lajitellaan märkä- ja kuivatiloihin. Märkätiloihin lasketaan huoneet, joissa 

on satunnaisesti roiskevettä, kuten esimerkiksi pesu- ja kylpyhuoneet, saunat ja 

suihkulliset WC:t. Myös kuivissa saniteettitiloissa ilman suhteellinen kosteus on kuitenkin 

satunnaisesti korkea. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi erillis-WC:t, kodinhoito- ja 

kuivatushuoneet.  Yleisesti tämän päivän rakentamisessa otetaan huomioon veden ja 

kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin, mutta pinnoista huolehtiminen on edelleen 

käyttäjän omissa käsissä. Tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa on lueteltu muutamia 

tärkeimpiä huomioon otettavia asioita. 

Rakentamisessa olemme käyttäneet kestäviä materiaaleja, mutta silti on huomioitava, 

että nykyisten pintamateriaalien helppohoitoisuus voidaan menettää, mikäli niitä 

käsitellään tai puhdistetaan väärin. Tahrat tulee poistaa heti niiden ilmestyttyä.  

Koska puhdistusaineiden kauppa- ja tuotenimikkeitä on valtavasti, olemme käyttö- ja 

huolto-ohjeessa määrittäneet lähinnä kunkin kohteen puhdistamiseen soveltuvat 

pesuaineet pH -arvon perusteella. Erikseen on mainittu sellaiset pinnat, jotka eivät kestä 

hankausaineiden käyttöä.  

Tutustu pesuainepakkauksen tuoteselosteeseen ennen käyttöä. Siihen on tavallisesti 

merkitty pH -arvo ja tuotteen käyttöalue. Ellei näin ole, valitse jokin toinen tuote. 

Harkinta, huolellisuus ja hellävaraisuus ovat valttia. 

SiistiSiistiSiistiSiistiääää    ja hygieenija hygieenija hygieenija hygieenistästästästä    

Saunoissa ja pesutiloissa mikrobit viihtyvät ja lisääntyvät helposti. Lika ja kosteus 

toimivat pieneliökannan ravitsevana ruokapöytänä. Siksi puhtaudesta huolehtiminen ei 

ole vain esteettinen vaan mitä suuremassa määrin myös hygieeninen asia. 

Ihmisen jälkeensä jättämä ihon rasva, tilaan kulkeutuva yleislika, vesiroiskeet ja saippua 

ovat tyypillisiä likalaatuja pesutiloissa. Näihin tiloihin on erikoispesuaineita, joiden 

koostumus on suunniteltu irrottamaan nimenomaan näitä likatyyppejä.  

Varsinaiset lian saostumat syntyvät pitkällä aikavälillä. Ne näkyvät värimuutoksina 

laatoissa ja saumoissa tai tuntuvat karheutena sileissä pinnoissa. Tyypillisiä saostuman 

kertymiskohtia ovat suihkun ympärillä olevat seinät ja lattiat, lattiakaivojen, lavuaarien ja 

wc-istuinten ympäristö sekä vesihanojen juuret. Syitä kertymiseen voi olla puutteellinen 
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tai liian harvoin toistuva siivous, kova tai ruosteinen vesi sekä huonojen tiivisteiden 

vuoksi vuotavat ja tiputtelevat vesikalusteet.  

Ennaltaehkäisy on puhdistuksen ja tilojen kunnossa pysymisen perusta. Säännöllinen 

puhdistaminen ja kosteuden hallinta ovat avainsanoja, joilla ongelmat ehkäistään. Kun 

pesu- ja kodinhoitotiloja puhdistetaan riittävän usein oikeilla aineilla, vältytään niin 

saostumien kertymiseltä kuin hankalasti poistettavilta pinttymiltäkin.  

Pienet mustat pilkut pinnoilla ovat ensimmäinen indikaattori siitä, että hyvä peruspesu 

olisi tarpeen. Jopa homesuojatut silikonit ”pilkkuuntuvat”, kun saoskerrostumia on 

tarpeeksi.  

Saniteettikalusteet Saniteettikalusteet Saniteettikalusteet Saniteettikalusteet     

Pesuallas, wc-istuin ja vesihanat 

Pesuallas ja vesihanat puhdistetaan heikosti emäksisellä pesuaineella (pH 8-10), 

huuhdotaan huolellisesti ja kuivataan. Hankausaineiden ja -välineiden käyttöä sekä 

vahvasti emäksisiä puhdistusaineita on ehdottomasti vältettävä, koska ne 

vahingoittavat kalusteen pintaa. WC -altaan puhdistuksessa voidaan käyttää tarkoitusta 

varten olevia erikoispuhdistusaineita (WC -Ankat yms.). Niitä käytettäessä on pinta 

neutralisoitava heikosti emäksisellä pesuaineella ja huuhdottava hyvin, jotta 

viemäriputket eivät vaurioituisi. Happamat WC puhdistusaineet eivät sovi päivittäin 

käytettäväksi.  

Kaapit ja muut kalusteet 

Kalustepinnoille roiskunut vesi on pyyhittävä heti pois. Lakatut, maalatut, sekä öljytyt 

ovipinnat on pidettävä aina kuivina.   

Suihkuseinien lasit ja helat 

Tehokkain ja ympäristöystävällisin tapa pitää lasit puhtaana on kuivata ne kumilastalla 

tai kuivata ne pehmeällä liinalla. Näin vältyt turhilta kalkkisaostumilta. 

Perusteellisempaan pesuun suosittelemme hellää pesuainetta. Voit käyttää erillistä, 

suihkutilakalusteille suunniteltua pesuainetta, mutta myös ikkunanpesuaine tai tavallinen 

astianpesuaine sopivat hyvin tarkoitukseen. Huuhtele aina puhtaaksi vedellä ja kuivaa 

kumilastalla tai pehmeällä liinalla. 
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Pinttyneeseen likaan suosittelemme etikkapohjaista pesuainetta. Lue pesuaineen 

käyttöohjeet huolellisesti. Huomioi, että puhdistusainetta sisältävät sienet tai hionta-

ainetta sisältävät pesuaineet voivat naarmuttaa sekä lasipinnat että kromatut profiilit ja 

helat. Hankalat kalkkisaostumat voidaan poistaa lämpimällä (50 astetta) talousetikalla. 

Liota tahraa 3-4 minuuttia ja huuhtele puhtaaksi vedellä. Jos tahrat ovat hankalat voit 

uusia käsittelyn. Huom! Älä anna etikan osua profiileihin tai heloihin niiden 

värjääntymisen ehkäisemiseksi. 

Laatoitetut pinnatLaatoitetut pinnatLaatoitetut pinnatLaatoitetut pinnat    

Keraamiset laatat (seinä- ja lattialaatat) pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä 

pesuaineliuoksella, huuhdellaan ja kuivataan. Älä käytä hankausjauheita tai teräsvillaa 

laattapintojen puhdistukseen, sillä ne pilaavat lasituksen laatan pinnasta.  Pesuhuoneen 

laatoitetut pinnat on hyvä kuivata suihkussa käynnin jälkeen kumilastalla ja 

tarkoitukseen varatulla lattiapyyhkeellä. 

Maalatut seinät Maalatut seinät Maalatut seinät Maalatut seinät     

Lievästi likaantuneet pinnat puhdistetaan kosteapuhdistuksella pystysuorin vedoin 

ylhäältä alas. Pesuvälineiksi soveltuvat pehmeä harja, luonnonsieni tai siivouspyyhe, 

josta on enin vesi tai pesuaineliuos ravistettu pois. Pesuaineena voit käyttää 

tarkoitukseen soveltuvaa neutraalia (pH 6-8) tuotetta. Pintaa ei välttämättä tarvitse 

huuhdella, vaan kunnollinen kuivaaminen riittää.  

Vaikeammat likatahrat (rasvainen tai nokinen lika) poistetaan märkäpuhdistuksella. 

Työvälineinä sopivia ovat siivouspyyhe, pesumoppi tai sienipesin. Pesuveteen 

sekoitetaan heikosti emäksistä (pH 8-10) pesuainetta, jota käytetään runsaasti, mutta 

kuitenkin tuoteselosteen annosteluohjeiden rajoissa. Puhdistus aloitetaan alanurkasta.   

Noin metrin korkeudelle saakka työskennellään pystysuorin vedoin ja tämän jälkeen 

vaakasuorin vedoin alhaalta ylöspäin kaistoittain. Pesujärjestyksen tarkoituksena on 

estää pesuainenorojen valuminen kuivan maalipinnan yli, sillä jäljet voivat jäädä näkyviin. 

Pesun jälkeen pinta on ehdottomasti huuhdeltava ja kuivattava, koska pintaan jäävä 

emäs ja kosteus kuluttavat maalia.  
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Maalattuja pintoja puhdistaessasi vältä aina hankaamista ja pitkäaikaista veden 

vaikutusta. Maalatut pinnat saavuttavat kemiallisen- ja kulutuskestävyytensä vasta 2 

viikon kuluttua maalaamisesta, joten pintojen puhdistusta on vältettävä tuona aikana. 

LattiakaivojenLattiakaivojenLattiakaivojenLattiakaivojen    puhdistpuhdistpuhdistpuhdistaminenaminenaminenaminen    

Lattiakaivoon kerääntyy erityisesti hiuksia, jonka vuoksi säännöllinen puhdistus on 

tarpeen.  Kansiritilän saa auki nostamalla esim. ruuvimeisselillä. Hiukset ja muun kiinteän 

aineen saa poistettua esimerkiksi pientä muovipussia apuna käyttäen. Viimeistele 

puhdistus pesemällä kaivo neutraalilla yleispuhdistusaineella (hyvä apuväline on vanha 

astianpesuharja) ja huuhtele huolellisesti.  

Vesilukkojen puhdistaminen Vesilukkojen puhdistaminen Vesilukkojen puhdistaminen Vesilukkojen puhdistaminen     

Allasviemäreiden vesilukot on myös helppo puhdistaa itse.  Sakkakupin lukitusmutteri 

avautuu sormivoimin, jolloin kuppi voidaan irrottaa ja vesilukko voidaan puhdistaa. 

Varaa vesilukon alle pesuvati tai jokin muu sopiva astia, sillä sakkakuppia irrotettaessa 

vesilukosta saattaa muutoin valua hieman likaista vettä lattialle. Puhdistuksessa hyvä 

apuväline on vanha pulloharja.  

Venttiilien puhdistaminen Venttiilien puhdistaminen Venttiilien puhdistaminen Venttiilien puhdistaminen     

Asukkaan tulee puhdistaa 2 kertaa vuodessa poistoilmaventtiileihin kertynyt pöly ja lika. 

Keittiössä poistoilmaventtiili likaantuu nopeimmin. Poistoventtiilin kansi irtoaa mallista 

riippuen joko vetämällä tai kiertämällä.  Jos puhdistuksessa tulee ongelmia, käänny 

huoltomiehen puoleen. Venttiililautanen tulee puhdistaa, mutta:  

- se tulee paikoilleen asennettaessa kiertää alkuperäiseen asentoonsa  eikä aukkoa saa 

tukkia  

- venttiiliin ei saa liittää kuivauskaapin ja hormiin liitettävän liesituulettimen puhallinta.  

Rakennuksessa samantasoisina jatkuvien poistoilmakanavien puhdistuksen teettää 

taloyhtiö määräajoin oman huoltosuunnitelmansa mukaisesti.  Puhdistusväli on kuitenkin 

enintään 10 vuotta. 
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Tarkastusluukut Tarkastusluukut Tarkastusluukut Tarkastusluukut     

Kylpyhuoneen alakatossa tai wc:n alakatossa ja hormissa sijaitseva tarkastusluukku on 

tarkoitettu asunnon huoltamiseen ja kunnon tarkkailemiseen. Veden 

huoneistosulkuventtiilit sijaitsevat tarkastusluukun alla. Asukkaan ei itse tarvitse seurata 

tarkastusluukun tapahtumia.  

Keittiön seinässä tiskipöydän alla voi myös sijaita putkihormin tarkastusluukku, jonka 

kautta voidaan suorittaa tarkastus ja huolto toimenpiteet. Asukkaan ei itse tarvitse 

avata luukkua.  

VuotovesVuotovesVuotovesVuotovesiiii----ilmaisimetilmaisimetilmaisimetilmaisimet    

Huoneistoon on vesivuodon varalle asennettu vuotovesi-ilmaisimet. 

Ilmaisimia on huoneistoissa linjakohtaisesti, yksi linjaa kohden.   

Ilmaisimet sijaitsevat kylpyhuoneessa ja/tai erillis-WC:ssä ta 

keittiössä, hormin kyljessä. Ilmaisimen toimintaperiaatteena on 

vesivuodon sattuessa, että ilmaisin laskee vettä lattialle ja ilmoittaa 

näin vuodosta.  Asukkaan tehtävä vuototapauksessa on ilmoittaa välittömästi 

huoltoyhtiöön. Virheellisten ilmoitusten välttämiseksi on hyvä tutustua oman 

ilmaisimen/ilmaisimien sijaintiin ja toimintaan. 

Vesijohtokalusteet ja viemäröintiVesijohtokalusteet ja viemäröintiVesijohtokalusteet ja viemäröintiVesijohtokalusteet ja viemäröinti    

Hyvä tietää käyttövedestä  

- Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä, kaapaise vain ruuantähteet pois ennen pesua 

- Älä juoksuta vettä käsin tiskatessasi 

- Huolehdi poresuuttimien puhdistuksesta 

- Ilmoita heti vuodoista hanoissa ja WC -kalusteissa huoltoliikkeelle 

- Sulje astian- ja pyykinpesukoneen hanat jokaisen käyttökerran jälkeen   

- Lämpimän veden lämpötilan ohjearvona pidetään noin +55 °C mitattuna talon 

lämmönjakohuoneesta 

- Sopiva lämpimän veden odotusaika on noin 10 sekuntia hanan avaamisesta 

- Muista, että lämmin vesi on lähes kaksi kertaa niin kallista kuin kylmä!  
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Poresuuttimen puhdistusohjePoresuuttimen puhdistusohjePoresuuttimen puhdistusohjePoresuuttimen puhdistusohje    

Hanan juoksuputken päässä on poresuutin, joka pehmentää ja tasoittaa 

veden virtauksen miellyttäväksi ja roiskimattomaksi. Vesijohdoissa 

mahdollisesti liikkuvat pienet roskat tai veden sisältämä kalkki voivat 

tarttua poresuuttimen hienoon verkkoon ja aiheuttaa siinä 

toimintahäiriöitä. Joskus veden juoksutus heikkenee yksittäisestä 

hanasta, ja silloin on poresuuttimen likaisuus hyvä tarkastaa. Irrota suutin 

kiertämällä sitä myötäpäivään ja puhdista suutin juoksevan veden alla. Suutin on hyvä 

puhdistaa kerran vuodessa.     

Viemärin toiminta Viemärin toiminta Viemärin toiminta Viemärin toiminta     

Viemäriverkosto ei pysty kuljettamaan sinne sopimattomia jätteitä. Tukkeutumisvaaran 

ja jätevesien puhdistettavuuden vuoksi viemäreihin ei saa laittaa seuraavia aineita tai 

esineitä:  

- Kiinteitä kotitalousjätteitä (esim. perunan ja hedelmien kuoria)   

- Kahvinporoja  

- Tupakan tumppeja  

- Kääre- tai sanomalehti paperia  

- Tekstiilejä  

- Hiekkaa  

- Rakennusjätteitä  

- Rasvaa, öljyä, bensiiniä, liuottimia, jne.  

- Ongelmajätteitä  

- Siteitä, vaippoja, ehkäisyvälineitä  

- WC -raikastintelineitä, lääkepakkauksia, tms. kylpyhuoneen tarvikkeita  

Jokaisessa viemäripisteessä on vesilukko, joka estää viemäriverkon hajun pääsyn 

huoneisiin. Vesilukkoja on lattiakaivoissa ja pesualtaiden poistovesiaukkojen alapuolella 

olevien ”sakkakuppien” yhteydessä.  

Vesi saattaa pitkän käyttämättömän ajanjakson aikana haihtua vesilukoista ja WC -

istuimesta, jolloin haju pääsee vapaasti huoneisiin. Pitkän käyttämättömän jakson ajaksi 

voidaan vesilukkoon kaataa esim. tilkka ruokaöljyä, joka estää veden haihtumisen 
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vesilukosta. Voit myös sopia, että joku käy huoneistossa aika ajoin laskemassa vettä 

hanoista ja huuhtelemassa WC:n istuinkulhon.  

Asukkaan kuuluu itse puhdistaa huoneistonsa viemäripisteiden vesilukot.  Puhdistus on 

syytä suorittaa, mikäli veden virtaus hidastuu tai viemärin hajua kulkeutuu huoneistoon.  

PyykinPyykinPyykinPyykin----    ja astianpesukoneen asennus ja astianpesukoneen asennus ja astianpesukoneen asennus ja astianpesukoneen asennus     

Pyykinpesukoneen paikka on huoneistossa pesu- tai kodinhoitohuoneessa. Pesukoneen 

asennusta varten vesipisteessä on erillinen pesukoneen liitäntähana tai erillinen liitäntä 

seinällä ja poistoletkulle on paikka joko seinässä tai viereisen käsien pesualtaan alla 

olevassa hajulukossa.  

Liitäntävesijohtoa hankkiessasi varmista esim. kodinkonekauppiaaltasi, että johto kestää 

vesijohtoverkoston vedenpaineen.  Jos pyykinpesukone sijoitetaan paikkaan, jossa ei ole 

lattiakaivoa on varmistettava, että koneessa on itsessään ylivuotosuoja.   

Asunto-osakeyhtiö edellyttää, että astianpesukoneen asennuksen suorittaa 

ammattilainen.   

Tutustu aina koneen valmistajan laatimiin käyttö- ja hoito-ohjeisiin ennen käyttöönottoa.  

Sulje astian- ja pyykinpesukoneen hanat jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta jatkuva 

paine ei tarpeettomasti rasita laitteita.  

LiesituuletinLiesituuletinLiesituuletinLiesituuletin    

Liesituulettimen kytkeminen yhteiskanava järjestelmään on ehdottomasti kielletty. 

Ainoastaan aktiivihiilisuodatteisen liesituulettimen asennus on sallittua tai asuntoyhtiön 

hyväksymän liesikaavun. Keittiön liesikuvun tai -tuulettimen rasvansuodatin tulee 

puhdistaa säännöllisesti. Suodatin puhdistetaan pesemällä se lämpimällä vedellä. 

Puhdistusaineena voidaan käyttää astianpesuainetta. Puhdistamaton ja rasvainen 

suodatin voi aiheuttaa tulipalovaaran. Suodatin tulee pestä kerran kuukaudessa. 
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Sähkölaitteet ja Sähkölaitteet ja Sähkölaitteet ja Sähkölaitteet ja ----asennuksetasennuksetasennuksetasennukset    

Mitä saa itse tehdä?  

Pääperiaate on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia.  

Itse voit vaihtaa valaisinten lamput ja särkyneet sulakkeet. Valaisimen saa myös itse 

kytkeä katossa olevaan valaisinliittimeen.  Tätä varten on katkaistava virta ryhmä- tai 

mittaritaulun pääkytkimestä. Valaisinta ei saa kuitenkaan edes väliaikaisesti jättää 

riippumaan liittimien varaan, vaan se on ripustettava kattokoukkuun. Valaisimissa ei saa 

käyttää suurempaa tehoa kuin minkä laitteen valmistaja sallii. Valaisimien suurin sallittu 

teho on merkitty lampunkantaan.  

Varsinaisten sähkötöiden tekeminen on luvanvaraista toimintaa ja vaatii tarpeellisen 

ammattipätevyyden.  

Sähkötöiden tekijältä tulee vaatia aina sähköasennuksien 

käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Pöytäkirjasta täytyy toimittaa isännöitsijälle kopio.  

MukavuuslMukavuuslMukavuuslMukavuuslattialämmitysattialämmitysattialämmitysattialämmitys    

Mikäli saniteettitilassa on lattialämmitys, on suositeltavaa pitää se aina päällä. Suurin osa 

nykyisistä lämmitetyistä lattioista on varustettu termostaattikytkennällä: kesällä 

lämmitystasoa voidaan laskea ja talvella nostaa sen mukaan, mikä milloinkin tuntuu jalan 

alla mukavimmalta. Tärkeää on, että lämmitys on kuitenkin aina päällä. Lattialämmitys 

nopeuttaa lattian kuivumista, mikä edesauttaa kosteuden nopeaa poistumista. 

Lattialämmityksen säätötermostaatti löytyy huoneistoon asennetun 

vikavirtasuojaboksin sisältä. 

Pääsääntö: älä pidä mattoa lattialämmitetyssä kylpyhuoneessa. Jos matto kuitenkin 

tuntuu välttämättömältä, huolehdi ainakin, ettei se ole koskaan märkänä lattialla. 

Kosteus imeytyy mattoon ja pysyy siellä pitkään. Kuivakin matto voi aiheuttaa laattojen 

irtoamista, sillä sen alla pistelämpö nousee korkealle aiheuttaen laattojen 

lämpölaajenemisen ja sen myötä laattojen irtoamisen. Ethän myöskään jätä vaate-, 

pyyhe- tai pyykkikasaa lattialle, sillä niillä on sama vaikutus kuin lattiamatolla. 
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VikavirtasuojausohjVikavirtasuojausohjVikavirtasuojausohjVikavirtasuojausohjeeee    

Asuntoihin on asennettu vikavirtaussuojauksella varustetut pistorasiat pesu-, 

kodinhoito- ja wc-huoneisiin. Vikavirtasuojaus lisää kodin sähkölaitteiden 

käyttöturvallisuutta.   

Asunnon käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa vikavirtalaitteiston toiminta 

säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa (jos valmistaja ei muuta edellytä). Ennen 

kuin aloitat testauksen, varmista esimerkiksi, ettei joku perheestä ole juuri tietokoneella 

kirjoittamassa jotakin, mitä ei ole vielä tallennettu. 

 

 

Huomioitavaa! Huomioitavaa! Huomioitavaa! Huomioitavaa!     

Laitteet, jotka aiheuttavat vikavirtasuojauksen laukeamisen (kytkin kääntyy 0-

asentoon), ovat viallisia. Nämä laitteet on heti poistettava käytöstä, annettava 

sähköalan ammattilaisten tarkastettaviksi ja tarpeen vaatiessa korjattavaksi. 
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JohdonsuojaJohdonsuojaJohdonsuojaJohdonsuoja----automaaautomaaautomaaautomaatittittittit    (mikäli huoneiston sähkökeskus (mikäli huoneiston sähkökeskus (mikäli huoneiston sähkökeskus (mikäli huoneiston sähkökeskus 

on uusittu lisätyönä)on uusittu lisätyönä)on uusittu lisätyönä)on uusittu lisätyönä)    

Johdonsuoja-automaatit korvaavat aikaisemmin käytössä olevat 

tulppasulakkeet. Johdonsuoja-automaatin lauetessa tulee ensin selvittää 

laukeamisen syy. Automaatti palautetaan käyttöasentoon 

vipukytkimellä. Huomioithan, että johdonsuoja-automaatit reagoivat 

mahdolliseen ylikuormitukseen herkemmin kuin vanhat tulppasulakkeet. 

Ylikuormitustilanteessa on vähennettävä sulakkeen perään kytkettyjä sähkölaitteita. 

VVVValaisimet ja lamputalaisimet ja lamputalaisimet ja lamputalaisimet ja lamput    

 

Noudata valaisimien ja lamppujen osalta seuraavia periaatteita: 
• Ennen lampun vaihtoa varmistu valaisimen jännitteettömyydestä irrottamalla 

valaisimen pistotulppa tai sulake. 
• Älä asenna valaisimeen liian tehokasta lamppua, suurin sallittu teho on yleensä 

merkitty valaisimeen. 
• Jos vaihdat loisteputken uuteen, uusi samalla valaisimessa oleva sytytin. 
• Tiedustele isännöitsijältä tai kiinteistönhoito-organisaatiolta vanhojen 

loisteputkien käsittelytapaa, koska ne ovat ongelmajätettä. 
 

Yleinen sähköturvallisuusYleinen sähköturvallisuusYleinen sähköturvallisuusYleinen sähköturvallisuus    

 

Älä jätä suuritehoisia sähkölaitteita päälle poistuessasi asunnosta. Tällaisia ovat mm. 
sähköliesi, 
pesukone, silitysrauta. 
 
Kylpyhuoneessa ei mitään sähköpistorasiaa saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. 
Kaikkien suurten ja pienten sähkölaitteiden pistotulppien tulee siis olla irti pistorasioista 
suihkun tai kylvyn aikana. Roiskuva pesuvesi voi tahattomasti osua käyttämättömän 
mutta pistorasiaan kytketyn laitteen sähköisiin osiin ja aiheuttaa sähköiskun.  
 
Sähkölaitteiden kanssa kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta aina 

• kosteissa tiloissa 
• tiskipöydän ääressä 
• kosketettaessa vesijohtoja tai hanoja 
• seistäessä kivilattialla tai muulla hyvin johtavalla tai märällä alustalla 
• ulkona 

 
Ulkona oleviin sähkölaitteisiin saa ottaa sähköä vain ulkona olevista pistorasioista. 
Ulkona käytettävien sähkölaitteiden ja valaisimien tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja. 
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Ennen lampun vaihtoa varmistu valaisimen jännitteettömyydestä. Älä asenna 
valaisimeen liian tehokasta lamppua. 
 
Jos irrotat maalaus- tai tapetointitöiden ajaksi kytkimien tai pistorasioiden kansia, tee 
kyseiset sähköpisteet ensin jännitteettömiksi irrottamalla sulake. Hanki jännitteenkoetin, 
jolla voit varmistua jännitteettömyydestä. 
 
Sähkökatkosten varalta asunnossa kannattaa olla paristoilla toimiva valaisin, kynttilöitä 
ja 
tulitikkuja tai sytytin. 
 
Korjauta vialliset sähkölaitteet sähköalan ammattilaisella heti vian ilmettyä. 
 
Opasta ja valvo lapsia sähköön liittyvissä asioissa. 
 
Noudata autojen sähkölämmityspistorasioista annettuja turvallisuusohjeita. 
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TakuuTakuuTakuuTakuu----    ja vja vja vja vuositaruositaruositaruositarkastuksen yhteydessä korjattavia kastuksen yhteydessä korjattavia kastuksen yhteydessä korjattavia kastuksen yhteydessä korjattavia 

virheitävirheitävirheitävirheitä    

Urakoitsijan takuuseen kuuluu urakkasuorituksessa uusittujen tai korjattujen tilojen, 

koneiden tai laitteiden korjaus, mikäli vika ei johdu käyttäjän tekemästä virheestä, 

laiminlyönnistä tai yleisestä kulumisesta. (YSE 1998 29§) 

Poikkeustilanteet ja niihin varautuminenPoikkeustilanteet ja niihin varautuminenPoikkeustilanteet ja niihin varautuminenPoikkeustilanteet ja niihin varautuminen    

Ilmanvaihtoon liittyvät käyttövirheet ja niiden havaitseminen Ilmanvaihtoon liittyvät käyttövirheet ja niiden havaitseminen Ilmanvaihtoon liittyvät käyttövirheet ja niiden havaitseminen Ilmanvaihtoon liittyvät käyttövirheet ja niiden havaitseminen     

- ikkunoiden huurtumista   

- rakenteiden kostumista  

- homekasvuston kehittymistä 

Pesutilojen ilmanvaihdon riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta 

vältetään kosteuden tiivistyminen seinä- ja kattopintoihin. Jatkuva kosteus 

kylpyhuoneessa on hyvä kasvualusta homeelle. Pyykin kuivaus tulisi tehdä ensisijaisesti 

yhteistilojen kuivaushuoneessa. Mikäli pyykkiä kuivataan kylpyhuoneessa, on hyvä jättää 

kylpyhuoneen ovi hieman raolleen, jolloin ilma pääsee kiertämään vapaammin.  

Vesikalusteiden rikkoontuminenVesikalusteiden rikkoontuminenVesikalusteiden rikkoontuminenVesikalusteiden rikkoontuminen    

Selvitä pääsulkuventtiilien (kuuman ja kylmän veden) sijainnit etukäteen. 

Pääsulkuventtiilit sijaitsevat yleensä kylpyhuoneen tai wc:n katon tarkastusluukun 

takana. Vesikalusteiden tai -johtojen rikkouduttua, tulee ensimmäisenä toimenpiteenä 

estää lisävahinkojen syntyminen sulkemalla pääsulkuventtiilit.  

VikailmoituksetVikailmoituksetVikailmoituksetVikailmoitukset    

Tarkkaile vesihanojen, WC:n huuhtelulaitteiden, lämmitys-, ilmanvaihto-, sekä 

sähkölaitteiden toimintaa ja kuntoa. Tarkkaile näitä asioita myös yhteistiloissa. Ilmoita 

ensi tilassa havaitsemistasi vioista ja puutteista.  

Arkisin päiväaikana tulee ongelmatilanteessa ottaa ensisijaisesti yhteyttä suoraan 

huoltoliikkeeseen, jolle jää tällöin mahdollisuus valita kokonaistaloudellisesti edullisin 

tapa vian poistamiseen.  Kiireellisissä tapauksissa (vesivahinko tai sen mahdollisuus, 

rikkoutuneet sähköasennukset, ovien avaukset, yms.), voit iltaisin ja viikonloppuina ottaa 

yhteyttä suoraan kiinteistöhuoltoliikkeen päivystysnumeroon. 
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LiitteetLiitteetLiitteetLiitteet    

Lattialaattojen (klinkkeri) puhdistus- ja hoito-ohjeet 

Seinälaattojen (kaakeli) puhdistus- ja hoito-ohjeet 

IDO hoito-ohjeet 

Lattiakaivon puhdistusohje (Vieser) 

Rej Design pyyhekuivaimet 

LED-valaisin Illuxtron Fluxe 75HV tuotekortti 




















