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Pesutuvan käyttösäännöt ja ohjeet 
 
1. Pesutupa on asukkaiden käytettävissä klo 8.00–22.00 välillä niin, että viimeinen   
  pesuvuoro päättyy klo 21. Tämän jälkeen kuivaushuoneita voi käyttää klo 22 saakka. 
 
2. Pyykkikoneiden varausaika on kaksi tuntia kerrallaan. Aika varataan joko nettivarauksella 
  tai pesutuvan sisäänkäynnin luona olevasta näyttöpäätteestä sirullisella avaimella. 
  Mikäli varattua vuoroa ei ole otettu käyttöön 15 minuutin kuluttua varausajan alusta 
  lukien, tehty varaus purkautuu, ja vuoron voi ottaa vapaasti käyttöön seuraavaan  
  varattuun aikaan asti. 
 

3. Käytäthän mietoja tai hajusteettomia pesuaineita pestessäsi pyykkiä koneissa, jotta  
  myös allergioista kärsivät herkkäihoiset ja hajusteyliherkät henkilöt voisivat koneita  
  käyttää. 
 
4. Kuivausrumpua voi käyttää 30 minuuttia varatun ajan yli. Kuivausrumpu varataan  
  samalla kun varataan pesutupa. Poistathan pyykit koneesta heti koneiden sammuttua, 
  jotta seuraava käyttäjä voi koneita käyttää. Kuivausrumpuun laitetaan vain puhdasta  
  pyykkiä. 
 
5. Kuivaushuoneita ei voi varata, ne ovat ensisijaisesti pyykkivuoron varanneen käytössä. 
  Kuivaushuoneessa yleensä kaksi tuntia riittää kuivumisajaksi. Kuivunut pyykki on   
  haettava pois mahdollisimman pikaisesti jotta tilaa vapautuu seuraavalle käyttäjälle.  
  Mikäli naruilla on täysin kuivaa pyykkiä, on kuivaushuoneen seuraavalla käyttäjällä  
  oikeus siirtää kuivat pyykit siististi pesutuvan pöydälle/penkille. 

• A-rapussa asuvat käyttävät ensisijaisesti A-talon kuivaushuonetta. 
• B- rapussa asuvat käytävät ensisijaisesti B-talon kuivaushuonetta. 
 

6. Pesutuvassa ei saa pestä eikä kuivata mattoja. 
   
7. Pesutuvan käyttäjän on tutustuttava koneiden käyttöohjeisiin ja noudatettava niitä. 

• Pesukoneeseen, kuivausrumpuun tai mankeliin ei saa laittaa minkäänlaisia mattoja, 
 isoja ryijyjä, huopia tmv. 
• Kovia muovisia tai metallisia osia sisältävät vaatteet pitää pestä tai kuivata 
 erillisessä pesupussissa. 
• Koneiden pysähdyttyä on niiden ovi- ja pesuluukut jätettävä auki. 
• Kuivaushuoneen ovi on oltava suljettuna, jos puhallin on päällä. 
 

8. Käyttäjien on huolehdittava yleissiisteydestä kuten esim. 
• pesuainelokeroiden puhtaudesta 
• nukan/pölyjen pyyhkimisestä kuivaushuoneista käytön jälkeen 
• kuivausrummun nukkasihdin puhdistamisesta joka käytön jälkeen (paloturvallisuus) 
• tilojen valojen sammuttamisesta kun tilasta poistutaan. 
 

9. Vikailmoitukset 
  Mikäli jokin kone tai laite rikkoutuu tai havaitaan vialliseksi, on siitä välittömästi   
  ilmoitettava Huoltoyhtiö Asikainen Oy:n 24 H päivystykseen puh. 010 327 7000. 
  Kohtelias tapa on laittaa koneeseen ilmoitus viasta, että siitä on ilmoitettu eteenpäin. 
  asiasta. 

 


