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OHJEET PESUTUVAN KÄYTTÄJILLE 
 

1. Pesutupa on tarkoitettu vain HASO Haavin asukkaille käyttö- ja petivaatteiden 
pesua varten. Pesutuvassa ei saa pestä yhtiön ulkopuolisten pyykkiä. 

 
2. Pesutupa on käytettävissä klo 7.00–21.00. 
 
3. Koneiden varausaika on kaksi tuntia kerrallaan. Ajan voi varata netistä tai 

pesutuvan seinän näyttöpaneelista emännänavaimella. Mikäli varattua vuoroa ei 
ole aloitettu 15 minuutin sisällä, saa näin vapautuvan vuoron käyttää vapaasti. 

 
4. Tutustu ja noudata koneiden käyttöohjeita 

○ Pesukoneeseen, kuivausrumpuun tai mankeliin ei saa laittaa minkäänlaisia 
mattoja, moppeja, ryijyjä, huopia tmv. vaan ainoastaan käyttö- ja 
petivaatteita 

○ Kovaa muovia tai metallia sisältävät vaatteet pitää pestä ja kuivata pesupussissa 
○ Koneiden pysähdyttyä jätä niiden ovet ja luukut auki 
○ Kuivaushuoneen oven on oltava suljettuna puhaltimen ollessa päällä 

 
5. Huolehdi pesutuvan siisteydestä kuten 

○ Pesuainelokeroiden puhtaudesta 
○ Nukan ja pölyjen pyyhkimisestä sekä pesu- että kuivaushuoneesta 
○ Paloturvallisuuden vuoksi puhdista kuivausrummun nukkasihti aina käytön 

jälkeen! Myös koneen takaosassa sijaitseva tuloilman suodatin on 
puhdistettava säännöllisesti. 

 
6. Kuivaushuonetta ei voi varata, se on ensisijaisesti pyykkivuoron varanneen 

käytössä. Nouda kuivat pyykit pois mahdollisimman pian, yleensä kaksi tuntia 
riittää kuivumisajaksi. Pyykit on joka tapauksessa noudettava kuivaushuoneesta 
viimeistään 1 tunti oman vuoron päättymisen jälkeen tai viimeisen vuoron 
jälkeen seuraavana aamuna ennen klo 8.00 tai sovittava seuraavan vuoron 
varaajan kanssa kuivaushuoneen käytöstä. Kuivausrumpu pitää tyhjentää 
viimeistään 45 min. oman pyykkivuoron päättymisen jälkeen. 

 
7. Järjestä pyykit naruille tilaa säästäen. Mikäli naruilla on täysin kuivaa pyykkiä, on 

kuivaushuoneen seuraavalla käyttäjällä oikeus siirtää kuivat pyykit siististi 
pesutuvan pöydälle/penkille. 

 
8. Kuivaushuonetta voi käyttää myös kotona pestyjen pyykkien kuivaamiseen mikäli 

siellä on tilaa. Vuorojen varaajat voivat sopia keskenään kuivaushuoneen 
käytöstä. 

 
9. Koneiden vikailmoitukset tehdään huoltoyhtiölle. Vialliseen koneeseen kannattaa 

kiinnittää lappu kun viasta on jo ilmoitettu kiinteistöhuollolle. 
 
10. Kierrätä tyhjät pesu- ja huuhteluainepurkit viemällä ne ulos IMU:uun.  
 
11. Ohjeiden vastaisesti toimivalta voidaan evätä pesuhuoneen käyttö. 

 
 

KIITOS, PIDETÄÄN YHDESSÄ HAAVI VIIHTYISÄNÄ! 

/ HAAVI 


