
WC:N ASEPTINEN SIIVOUS
Uudet ohjeet (PPS 3/2008)



Wc-tilojen puhdistusaineena on neutraali 
tai heikosti emäksinen 
yleispuhdistusaine. 

Tarvittaessa laitoksen ohjeen mukaan 
klooripitoinen puhdistusaine, jos käyttäjiä 
on runsaasti tai wc:ssä on hajuhaittoja. 

Vahvasti hapan puhdistusaine 
vain saostumien poistoon. Muista 
pintojen kostutus ja neutralointi.



HUOM. 
Aseptinen työjärjestys

 Eritetahrojen poisto kuitenkin 
heti! 
(500 ppm tuore erite tai 5000 ppm kuivunut erite) 

 Jos poikkeamia aseptisesta
työjärjestyksestä, käsihuuhteen 
käyttö!



Tarkista tilan yleisilme ja poista 
eritetahrat. (Pese kädet, jos ne ovat 
näkyvästi likaantuneet). Laita 
käsihuuhdetta.

Tee tarviketäydennykset ilman 
suojakäsineitä. Laita suojakäsineet
käteen. Tyhjennä roska-astiat (voit tyhjentää myös 

lattian pyyhinnän jälkeen.) Tarviketäydennykset voit 
tehdä puhtain käsin myös lopuksi.  



Pese käsienpesuallas ja käsisuihku
pidikkeineen astianpesuharjalla. Kuivaus!

Vuorottele pesun kanssa kosteapyyhintää
mikrokuitupyyhkeellä. Pyyhintä tehdään 
kosketuskohtien pyyhinnän yhteydessä.

Huomioitavaa:
Laske käsisuihkusta kuumaa vettä wc-altaaseen 
noin minuutin ajan.
Muista kostuttaa pinnat ensin vedellä.
Annostele puhdistusaineliuos astianpesuharjaan. 
Pese ja huuhtele kunnolla. 
Kuivaa käsienpesuallas ja käsisuihku 
kosketuspintojen pyyhinnän yhteydessä.



Kosteapyyhi kosketuskohdat, ”roiskekohdat” ja 
tasopinnat käyttämällä taiteltua siivouspyyhettä. 
Pyyhi peili tarvittaessa.

Muista kääntää siivouspyyhkeestä puhdas puoli 
siirtyessäsi kosketuskohdasta toiseen! 

Kosketuskohtia: 

ovenkahvat ja sen ympäristö, oven pielet, 
valonkatkaisijat, käsienpesuaineen ja käsihuuhteen 
vivut, käsipyyhepaperitelineen alaosa, käsisuihkun letku 
(ylhäältä alaspäin), kaappien vetimet, tasopinnat, roska-
astiat, inva-wc:n tuet, hälytyspainikkeet, seinien 
kosketeltavat kohdat yms. 



Pese wc-allas.

1.Huuhtele wc-allas eli ”vedä vesi”.
2.Paina wc-harjalla vesiraja alas.
3.Annostele puhdistusaineliuos wc-

harjaan ja harjaa allas ylhäältä alas.
4.Huuhtele wc-allas ja harja ”vetämällä 

vesi”.



Kosteapyyhi wc-istuimen ulkopinnat.

Huom.
Ylhäältä alaspäin; siivouspyyhkeen 8
pintaa tai laitoksen ohjeen mukaan.
1.”Nuppi” (huuhteluvedin tai -painike)
2.Säiliö
3.Kannen ulkopuoli
4.Kannen sisäpuoli
5.Istuinrenkaan ulkopuoli
6.Istuinrenkaan sisäpuoli
7.Wc-altaan reuna
8.Wc-altaan ”jalka”
Laita käsihuuhdetta.



Kosteapyyhi lattia siivouspyyhkeellä
ja lattiankuivaimella puhtaammasta
likaiseen. Pese lattia tarvittaessa.

Laita käsihuuhdetta. 

Tyhjennä roska-astiat, jos et
tyhjentänyt niitä aluksi.



HUOM.
Muista, pestä näkyvästi 
likaantuneet suojakäsineet
huolellisesti (esim. lattiakaivon pesun jälkeen…)

Suojakäsineitä täytyy pestä
työpäivän aikana, jotta
käsihuuhde ei kerrostu.

Suojakäsineet on tietysti pestävä
päivän päätteeksi!

Suojakäsineet puetaan aina puhtaisiin
käsiin -> käsihuuhteen käyttö.

Suojakäsineiden riisumisen jälkeen myös
käsihuuhteen käyttö (tai tarvittaessa tietysti pesu).


