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PINTAMATERIAALIT

Kalusteet 

Kalusteiden pintamateriaaleista tulee varmistua ennen puhdistamista. Puh-

distusaineina ei saa käyttää hankausaineita tai –jauheita. Puhdistusaineiden 

tulee olla veteen liukenevia. 

Kaappien runko-osien: sivut, pohja, katto, hyllyt ja sokkeli, pintamateriaali-

na on yleensä joko PVC–kalvo tai melamiini. Näiden pintojen sekä lami-

naatti- ja melamiinipintaisten kalusteovien puhdistuksessa tulee käyttää jo-

ko neutraalia astianpesuainetta (pH 6-8) tai heikosti emäksistä puhdistusai-

netta (pH 8-10), kuten mäntysaippuaa. Puhdistus suoritetaan pesuaineliuok-

seen kostutetulla siivouspyyhkeellä. Emäksisellä puhdistusaineella käsitel-

lyt pinnat on huuhdeltava (siivouspyyhe ja puhdas vesi) ja kuivattava. 

Maalatut/lakatut kalustepinnat puhdistetaan harjalla, mopilla tai pölypyyh-

keellä. Nihkeäpuhdistus tapahtuu kostutetulla siivouspyyhkeellä ja neutraa-

lilla (pH 6-8) pesuaineliuoksella. Pinnoille jääneet pisarat kuivataan huolel-

lisesti. 

MDF–levystä valmistetut kalusteet puhdistetaan kuten maalatut kalustepin-

nat.  

Vaikeat tahrat voidaan poistaa melamiini- ja laminaattipinnoilta taloussprii-

hin kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti pyyhkäisten. 

Kalustepinnoille roiskunut vesi on pyyhittävä heti pois. Lakatut, maalatut 

sekä öljytyt ovipinnat on pidettävä aina kuivina. Puuvetimet on ehdottomas-

ti pidettävä kuivina, jotta lakkapinta säilyy pitkään hyvänä. 

Astiankuivausritilät, liinavaatelaatikot, lankakorit, kulma- ja nurkkakaap-

pien karusellit ja jätevaunut puhdistetaan neutraalilla puhdistusaineella ja 

siivouspyyhkeellä. 

Muoviset kalustelaatikot keräävät helposti pölyä staattisesta sähköstä johtu-

en, joten pinnat on hyvä pyyhkiä sähköisyyttä estävällä aineella (esim. pyy-

kinhuuhteluaineella). 

Kalusteovien saranat sekä laatikoiden liu’ut ovat yleensä ruuvisäätöisiä, jo-

ten näiden käyntiä on helppo itse säätää. 

Upotettavissa pesualtaissa on huolehdittava, ettei pöytätasossa oleva siliko-

nisauma vahingoitu, jolloin saumasta pääsee vettä kansirakenteeseen. Va-

hingoittunut sauma on korjattava välittömästi. 
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Laminaattitasot puhdistetaan kuten laminaattipintaiset kalusteovet. Lami-

naattipintainen työpöytä puhdistetaan yleensä käsiastianpesuaineella. Pint-

tyneet tahrat voidaan puhdistaa tuulilasinpesuaineeseen, talousspriihin, ase-

toniin tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten. 

Näitä tuotteita ei saa kuitenkaan käyttää sellaisen työpöytäkannen reunan 

puhdistukseen, jossa on muovi- tai puulista. 

Saniteettikalusteet ja laitteet 

Pesuallas ja vesihanat puhdistetaan heikosti emäksisellä pesuaineella (pH 8-

10), huuhdotaan huolellisesti ja kuivataan. Hankausaineiden ja –välineiden 

käyttöä sekä vahvasti emäksisiä puhdistusaineita on ehdottomasti vältettä-

vä, koska ne vahingoittavat kalusteen pintaa. WC altaan puhdistuksessa 

voidaan käyttää tarkoitusta varten olevia erikoispuhdistusaineita. Niitä käy-

tettäessä on pinta neutraloitava heikosti emäksisellä pesuaineella ja huuh-

dottava hyvin, jotta viemäriputket eivät vaurioituisi. Happamat WC–

puhdistusaineet eivät sovi päivittäin käytettäväksi. 

Lattiat 

Tavallisimpia lattiamateriaaleja asunnoissa ovat 

− laminaatti, parketti tai vinyylilankku.

− keraaminen laatta.

Niillä kaikilla on omat erityisvaatimuksensa käytön, hoidon ja puhtaanapi-

don osalta. Tutustu valmistajien erityisohjeisiin ja noudata niitä. 

Laminaatti- parketti ja vinyylilankku kestää hyvin tavanomaista asumista. 

Seuraavat seikat voivat kuitenkin vaurioittaa lattian pintaa: 

− teräväkantaiset kengät

− hiekka ja kura

− huonekalujen siirtäminen lattiapintaa pitkin

− raskas pistemäinen kuormitus

− koiran kynnet

− vesi erityisesti laminaattilattialla

− mattojen alle sijoitetut liukuesteverkkomatot.

Suojele lattioitasi seuraavin toimenpitein: 

− hanki ulko-oven eteen asuntoon sisälle kynnysmatto

− sijoita kylpyhuoneeseen kynnysmatto estämään veden kulkeutumista

lattialle

− kiinnitä huonekalujen jalkojen alle huopapalat

− älä säilytä märkiä tai lumisia kenkiä lattialla

− älä jätä ikkunoita auki tuulisella ja sateisella ilmalla

− älä käytä hankausjauheita tai teräsvillaa lattiapintojen puhdistukseen
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− älä jätä kosteaa muovikassia lattialle, koska kassin painatus saattaa

tarttua lattiaan

Puhtaanapito 

Irtoroskat poistetaan pölynimurilla, harjalla tai mopilla. Lattiat pyyhitään 

nihkeällä neutraaliin pesuaineeseen kastetulla lattiapyyhkeellä. Veden käyt-

töä on vältettävä, koska se vaurioittaa laminaattia. Tarvittaessa laminaatti 

kuivataan. 

Keraamiset laatat pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineella. 

Kylpyhuoneessa ja muissa märkätiloissa pesuun ja huuhteluun voi käyttää 

runsaasti vettä. Muissa tiloissa lattia ei ole saumoistaan vedenpitävä, joten 

ne pestään ja huuhdellaan pyyhkimällä. 

Tuotteiden valmistajien antamia siivous- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa. 

Eri lattiamateriaalien yleiset hoitoperiaatteet ovat seuraavat: 

Laminaattilattiat 

Laminaatti sisältää puuta ja elävää luonnonmateriaalia. Ilman suhteellisen 

kosteuden vaihtelusta johtuva laminaatin lievä turpoaminen tai hiusrakoilu 

ovat normaalia puumateriaalin kosteuskäyttäytymistä.  

Laminaatin hoidossa on otettava huomioon, että se ei siedä lainkaan vettä. 

Laminaatin päivittäiseen puhdistukseen riittää lakaisu tai harjasuulakkeella 

imurointi. Nuhraantuneen lattian voi pyyhkäistä puhtaaksi nihkeällä pesu-

mopilla tai lattiapyyhkeellä. Veden pehmentämiseen voi käyttää neutraalia 

tai heikosti emäksistä (pH 7-10) puhdistusainetta.  

Parkettilattiat 

Parketti on täyspuinen tuote, jossa runkomateriaalin päälle on liimattu 

ohuempi puuviilu kulutuskerrokseksi. Ilman suhteellisen kosteuden vaihte-

lusta johtuva parketin lievä turpoaminen ja hiusrakoilu ovat normaalia 

puumateriaalin kosteuskäyttäytymistä. 

Parkettilattian hoidossa on otettava huomioon, että se ei siedä laminaattilat-

tian tapaan lainkaan vettä. Parketin päivittäiseen puhdistukseen riittää lakai-

su tai harjasuulakkeella imurointi. Likaisemman lattian voi pyyhkäistä puh-

taaksi mopilla tai lattiapyyhkeellä. 

Vinyylilankkulattia 

Vinyylilankku on laminaattiin ja parkettiin verrattuna enemmän kulutusta ja 

kosteutta kestävä materiaali. Vinyylilankun puhdistamiseen käytetään sa-
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moja menetelmiä kuin parketti- ja laminaattilattioiden puhdistamiseen. 

Vaikka vinyylilankku on itsessään kestävämpää, tulee veden joutumista lat-

tialle välttää ja mahdolliset roiskeet tulee pyyhkiä välittömästi pois.  

Laatoitetut pinnat (lattia- ja seinälaatoitus) 

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

emäksisellä pesuaineliuoksella, huuhdellaan ja kuivataan. Hankausjauheita 

tai teräsvillaa ei tule käyttää laattapintojen puhdistukseen, sillä ne pilaavat 

lasituksen laatan pinnasta. 

Pesuhuoneen laatoitetut pinnat on hyvä kuivata suihkussa käynnin jälkeen 

kumilastalla ja tarkoitukseen varatulla lattiapyyhkeellä. 

Seinä- ja kattopinnat 

Maalatut seinät 

Asuinhuoneiden, keittiön, ja tuulikaapin maalatut seinäpinnat on yleensä 

maalattu lateksimaalilla. Lateksimaalattujen pintojen pesemiseen ei saa 

käyttää yli +60 °C vettä. 

Asuinhuoneiden seinäpintojen maalikerrokset eivät kestä toistuvaa voima-

kasta pesua. Tahrat poistetaan neutraaliin pesuaineliuokseen kastetulla kos-

tealla sienellä tai pyyhkeellä. Vältä voimakkaita pesuaineita, kuumaa vettä 

ja voimakasta hankausta. Pintaa ei välttämättä tarvitse huuhdella, vaan kun-

nollinen kuivaaminen riittää. Maalatut väliovet voi puhdistaa kuten seinät.  

Vaikeammat likatahrat (rasvainen tai nokinen lika) poistetaan märkäpuhdis-

tuksella. Työvälineinä sopivia ovat siivouspyyhe, pesumoppi tai sienipesin. 

Pesuveteen sekoitetaan heikosti emäksistä (pH 8-10) pesuainetta, jota käy-

tetään runsaasti, mutta kuitenkin tuoteselosteen annosteluohjeiden rajoissa. 

Puhdistus aloitetaan alanurkasta. Noin metrin korkeudelle saakka työsken-

nellään pystysuorin vedoin ja tämän jälkeen vaakasuorin vedoin alhaalta 

ylöspäin kaistoittain. Pesujärjestyksen tarkoituksena on estää pesuai-

nenorojen valuminen kuivan maalipinnan yli, sillä jäljet voivat jäädä näky-

viin. Pesun jälkeen pinta on ehdottomasti huuhdeltava ja kuivattava, koska 

pintaan jäävä emäs ja kosteus kuluttavat maalia ajan oloon. 

Maalattuja pintoja puhdistaessa on vältettävä hankaamista ja pitkäaikaista 

veden vaikutusta. Maalatut pinnat saavuttavat kemiallisen- ja kulutuskestä-

vyytensä vasta 2 viikon kuluttua maalaamisesta, joten pintojen puhdistusta 

on vältettävä tuona aikana. 
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Pesuhuone 

Laatoitetut pinnat pestään neutraalilla tai lievästi emäksisellä pesuaineliu-

oksella ja huuhdellaan. Vältä pintojen naarmuttamista. 

Pesuhuoneessa on muihin huonetiloihin nähden korkea suhteellinen kos-

teus. Pesuhuoneen ilmanvaihtoa tulee aina suihkun tai saunomisen aikana 

tehostaa. Pesuhuoneen perusteellinen siivous on suositeltavaa tehdä saunan 

siivouksen ohella vähintään kerran vuodessa. Siivouksen aikana tulee tark-

kailla seuraavia asioita: 

− vesijohtojen ja viemäriputkien läpivientikohtien vesitiiveyttä sekä sei-

nä- ja lattiapintoja läpimenokohtien läheisyydessä

− poistoilmaventtiilin asennon säilymistä alkuperäisessä säädössään

− laatoituksen kuntoa; mahdollisista halkeamista tulee välittömästi il-

moittaa isännöitsijälle

− lattian ja seinän rajan sekä nurkkien saumojen kuntoa, erityisen tärkeää

tämä on suihkunurkkauksessa.

Kattopinnat 

Kattopinnat puhdistetaan imuroimalla puhtaalla imurisuulakkeella tai pyyh-

kimällä pitkävartisen harjan päälle kietaistulla kuivalla pyyhkeellä. 

Ruiskutasoitetut pinnat eivät kestä vesipesua. Ne puhdistuvat parhaiten 

pehmeällä harjalla. Maalatut kattopinnat voidaan puhdistaa samoilla väli-

neillä ja pesuaineilla kuin lateksimaalatut seinäpinnat. 

Seinä- ja kattopintojen herkimmin likaantuva kohta on tuloilma- tai pois-

toilmaventtiilin ympäristö. Puhdistus tulee tehdä välittömästi likaantumisen 

ilmaannuttua imuroimalla. Pesu voi vahingoittaa maalipintaa.  


