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Olemme koonneet tähän selvennyksiä ja vinkkejä asioista, jotka ohjaajan on käydä asiakkaiden 

kanssa läpi Opastusta asumiseen -videoiden näyttämisen ohella. Lihavoidut (Bold) tekstit - 

vinkit ovat sellaisia, joihin ohjaajan voi olla hyvä perehtyä tarkemmin ennen 

videoiden näyttämistä.  

 

1. Liesi, jääkaappi ja mikro 

 Kanan paistaminen levyllä: jotkut maahanmuuttajat olettavat, että lieden levy toimii 

samalla tavalla kuin grilli, kun he eivät ole nähneet liesiä kotimaassaan.  

 Liesituulettimia on olemassa erityyppisiä. Kannattaa tarkistaa ennen siivoamista, miten 

se irrotetaan ja laitetaan takaisin paikoilleen.  

 Kun asunnossa ei ole sähköistä liesituuletinta, keittiössä tai lieden päällä saattaa olla 

vain tulo- ja poistoilmastointi. Näitä ilmastointilaitteita ei välttämättä saa siivota itse? 

(taloyhtiö järjestää puhdistuksen). Kannattaa tarkistaa keneltä? mitä saa itse tehdä ja 

mihin ei saa koskea. 

 Ruuat kannattaa säilyttää jääkaapissa, mutta jääkaapissakaan ruoka ei säily ikuisesti 

(ruuan säilytysaika voi olla joitakin päiviä tai viikkoja).  

 Mikrossa voi lämmittää ruokaa nopeasti. Suomessa myydään erilaisia mikrouuneja! 

Jokaisella koneella on oma käyttöohje.  

  

2. Jääkaappi ja pakastin 

 

 Jääkaapin lämpötilan voi tarkistaa lämpömittarilla. Lämpömittari maksaa muutaman 

euron.  

 Jääkaapin lamppu on eri asia kuin virtakytkin? Tarkista missä se on ja minkälainen se 

on!  

 Kun sulatat pakastinta, muista varautua sulatusveteen! Vettä ei saa valua lattialle, 

koska se saattaa aiheuttaa vesivahingon.  

 Jääkaapin haju lähtee pesemällä esim. astianpesuaineella. Myös sitruuna imee pahoja 

hajuja. Kloorin käyttö ei ole suositeltavaa jokapäiväisessä siivouksessa. Klooria ei 

suositella puhdistusaineena, koska se on hyvin tehokasta. Sen päivittäinen käyttö ei ole 

tarpeellista. 

 

3. Uuni ja ruokaöljyn käsittely 

 

 Uunin voi puhdistaa myös tavallisella astianpesuaineella. Videossa käytetty 

uuninpuhdistusaine on yksi puhdistustapa ja se toimii tehokkaasti.  

 Uunin voi puhdistaa vaikka kerran kuukaudessa tai useamminkin; riippuu siitä, miten 

usein käyttää uunia. 

 Puhdistusaineita käyttäessä kannattaa käyttää kumihanskoja, koska puhdistusaineet 

voivat kuivattaa ihoa tai aiheuttaa ihottumaa. 
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 Uunin puhdistamisessa ei kannata käyttää paljon vettä. Uuni on helppo puhdistaa 

vähän lämpimänä, eli se kannattaa puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. 

 Vesi ei ole ilmaista Suomessa! Yleensä vesimaksu kuuluu vuokraan. Summa on 

kiinteä, esimerkiksi 10–20 euroa per henkilö/kk. Vesimaksu saattaa nousta seuraavana 

vuonna, jos asukkaat käyttävät vettä enemmän kuin mitä on arvioitu vuoden 

vedenkäytöksi.  

 Käytetyn ruokaöljyn voi imeyttää esim. sanomalehteen ja sen voi heittää 

selkäjätteeseen. 

 Ruokaa ja ruokaöljyä ei saa heittää vessanpönttöön! 

 

4. Keittiön puhdistus ja roskien lajittelu 

 

 Video antaa vaikutelman siitä, että mies siivoa yöllä. Todellisuudessa video on vain 

kuvattu talvella, siksi siinä on pimeä. Ei kannata siivota yöllä, koska se voi häiritä 

naapureita.  

 Ota aina avaimet (ja talvella takki) mukaan kun lähdet kotoa ulos! Yleensä ovi menee 

automaattisesti lukkoon!  

 Keittiön sähköliettä voi siirtää ja myös sen takaa kannattaa imuroida. Kaasuliettä ei saa 

siirtää!  

 Tässä videossa käytetään puhdistusaineena Tolua, koska se on yleispesuaine, jota 

voidaan käyttää moneen erilaiseen puhdistukseen.  

 Ohjaajan on hyvä kertoa enemmänkin siivoustarvikkeista (siivousaineista, 

välineistä ym.).  Tässä videossa esitetään vain yksi siivoustapa - ei tarvitse 

ostaa näitä samoja välineitä, jos kotona ovat omat siivousvälineet!  

 Siivousaineen käyttöohjeet on aina tapauksessa tarkistettava itse! Jokaisen 

siivousaineen käyttöön on ohjeet, esim. siitä, kuinka paljon ainetta käytetään mihinkin 

tarkoitukseen.  

 Lautasille jääneet ruoantähteet kannattaa heittää biojätteisiin ennen tiskaamista. 

Viemäreihin voidaan ostaa viemärisuojat, joita myydään esimerkiksi rautakaupoissa. 

nämä estävät putkien tukkeutumista.  

 Biojäteastiassa voidaan käyttää taiteltua sanomalehteä biojätepussin tilalla.  

 Lisätietoja jätehuollosta löytyy esim. HSY:n nettisivulta: 

http://www.hsy.fi/jatehuolto/ohjeet/Sivut/default.aspx  

 

5. Lattiakaivo, lavuaari ja WC:n puhdistus 

 

 Kumihanskojen käyttö on suositeltavaa, koska puhdistusaineet voivat vahingoittaa ihoa 

ja viemäreissä elää bakteereita.    

 Lattiakaivo kannattaa puhdistaa myös puhdistaa sisältä, esim. harjalla.  

 Vessanpönttöön saa heittää vain vessapaperia! Ei muuta paperia tai ruoantähteitä!  

 Soita ja ilmoita heti huoltoyhtiölle, jos vessanpönttö on tukossa! Se voi helposti 

aiheuttaa vesivahingon! 

http://www.hsy.fi/jatehuolto/ohjeet/Sivut/default.aspx
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 Vessan ja suihkun siivoukseen kannattaa käyttää eri rättejä hygieniasyistä.  

 Peilejä voi puhdistaa lasin- ja ikkunanpesuaineella sekä astian pesuaineella.  

 Kun tukkeutuneiden putkien avaamiseen käytetään avaavia puhdistusaineita, kuten 

Kodin Putkimiestä, pullon ohjeesta pitää tarkistaa aineen käyttömäärä ja vaikutusaika. 

Putkia avaavat aineet sisältävät erittäin voimakkaita kemikaaleja, eli ainetta ei kannata 

käyttää usein. Avaavia aineita ei saa käyttää vessanpöntön tukosten avaamiseen. 

 Kannattaa ottaa huomioon joka päivä, että hiukset ja roskat eivät päädy lattiakaivoon.  

 Ohjaajan kannattaa kertoa tarkemmin puhdistusaineiden käytöstä ja 

käyttötarkoituksesta.  Varoitusmerkit löytyvät esim. Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran nettisivulta: 

http://www.valvira.fi/kemikaalit/luokitus_ja_merkinnat/varoitusmerkit  

 

6. Pyykinpesu ja kylpyhuoneen sähkölaitteet 

 

 Videossa pesukoneeseen laitetaan kerralla hyvin vähän pyykkiä, mutta käytännössä 

koneen voi täyttää paljon täydemmäksi – riittää, että pyykin lisäksi nyrkki vielä mahtuu 

koneen sisään. 

 Suomessa myydään erilaisia pesukoneita. Koneen käyttöohjeet kannatta lukea ennen 

käyttöä! 

 Videossa pyykkejä kuivataan asunnon sisällä huoneessa. Se voi kuitenkin joissakin 

tapauksissa aiheuttaa kosteusongelmia seiniin.  Jos mahdollista, pyykit kannattaa 

kuivattaa kylpyhuoneessa tai kiinteistöyhtiön kuivaushuoneessa.  

 Pesukoneen käyttö suihkussa käymisen aikana ei ole suositeltavaa, jos pesukone ja 

suihku ovat samassa tilassa.  

 

7. Sähköt, sulakkeet ja palovaroitin 

 

 Tarkista vanhan sulakkeen koko (10A/20A yms.) ennen kuin menet ostamaan uuden ja 

osta samankokoinen! 

 Videossa ei neuvota lampun yhdistämistä katossa olevaan sokeripalaan. 

Ohjaajan kannattaakin selittää tämä tarvittaessa. Aiheesta on 

videomateriaalia englanniksi: www.pakolaisapu.fi/vertaiskoto 

 Ohjaajan olisi hyvä selittää lamppujen voimakkuuksista ja niiden 

yhteydestä valon määrään (esimerkiksi vertailla kirkkautta 40w/60w ja 

E14/E27). 

 Ohjaajan olisi hyvä kertoa tarkemmin siitä, miksi palovaroittimia pitää olla 

ja miten tulee käyttäytyä, jos tulipalo syttyy.  

 

 

 

 

http://www.valvira.fi/kemikaalit/luokitus_ja_merkinnat/varoitusmerkit
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8. Yörauha ja tavaroiden säilytys 

 

 Hiljaisuuden tai yörauhan aika on yleensä klo 22–7. Tänä aikana ei kannata käyttää 

kodinkoneita, eikä saa soittaa soittimia (piano, kitara ym.). Musiikkia saa kuunnella, 

televisiota saa katsoa ja puhelimella saa puhua, mutta ääni ei voi olla kovaa. 

 Suihkussa voi käydä tänä aikana tarvittaessa - jos esimerkiksi käy vuorotöissä 

sellaisina aikoina, että suihkussa käyminen on mahdollista vain tällöin.   

 Sääntö yörauhasta/hiljaisuudesta pätee myös viikonloppuisin. 

 Kannattaa ilmoittaa naapureille etukäteen, jos järjestät juhlan jonne tulee paljon ihmisiä. 

Esimerkiksi ilmoitustaululle tai hissin oveen voi laittaa ilmoituksen, jossa kerrotaan, että 

”Tänään meillä on juhla, joka saattaa häiritä naapureita. Tulkaa heti koputtamaan oven, 

jos häiritsemme teitä”. Vaikka lappu ei anna oikeutta meluamiseen, naapurit voivat 

suhtautua meluun sen jälkeen paremmin – eivätkä he valita suoraan isännöitsijälle tai 

poliisille! 

 Monissa kerrostaloissa on polkupyörien tai lastenvaunujen säilytyspaikka. Jos 

säilytyspaikkaa ei ole, polkupyörä tai lastenvaunut kannattaa viedä asunnon sisään. 

Niiden säilyttäminen rappukäytävässä on paloturvallisuussyistä kielletty. 

 Polkupyörät kannattaa lukita, koska niitä varastetaan paljon Suomessa!  

 

9. Pesutupa 

 

 Pesutuvan käyttömaksut pitää tarkistaa omasta kiinteistöyhtiöstä - jokaisessa on oma 

systeemi. Jossakin taloissa pesutuvan käyttö voi olla ilmainen, toisissa maksamalla 

etukäteen panttimaksu (n. 20e) saadaan koodi tai metallinen poletti, jolla pesutupaa voi 

käyttää niin paljon kuin tarvitsee – joissakin taloissa maksetaan kolikoilla yksittäisestä 

pesusta.  

 Joskus kerrostalossa on sääntö, että esim. yksi talous sää varata pesutupavuoron vain 

2-3 kertaa viikossa – ideana tässä on, että jokainen asukas saa varmasti vuoron, eikä 

yksi talous käytä kaikkia vapaita vuoroja.  

 Vuorojen ajoista pitää tarkasti kiinni! Ei saa ylittää omaa varausaikaa, eikä myöhästyä!  

 Jos kone on vapaana ja varauslistassa/lukossa ei ole ajalle varausta, voit käyttää 

konetta. Muista kuitenkin tehdä varaus joka tapauksessa listaan tai pyykkilukkoon!  

 Kuivaushuoneessa saattaa olla käytössä myös erillinen varauslista/lukko.  

 Videossa esitellään myös kuivauskoneen käyttö. Kuivauskoneita ei kuitenkaan ole 

kaikissa pesutuvissa.  

 Jos edellisen käyttäjän pyykit ovat vielä 

pesukoneessa/kuivauskoneessa/kuivaushuoneessa kun vuorosi alkaa, voit odottaa 

hetken, jos pesijä tulee ne hakemaan tai voit poistaa ne siististi koneesta/pyykkinarulta. 

Periaatteessa saat käyttää konetta/kuivaushuonetta heti kun vuorosi alkaa. Mutta usein 

kannattaa olla myös huomioida naapurit ja olla ystävällinen.  

 Tarkista pesukoneen/kuivauskoneen käyttöohjeet ennen kuin käytät niitä!  

 


