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Puhtaus- ja huoltopalvelut

Ikkunoiden ja sälekaihtimien puhdistaminen
Työturvallisuus
-

-

Ikkunat pestään parityöskentelynä tai tukea käyttäen.
o tuet löytyy Iho polin varastosta E0 08, lattia- ja pöytämalli (merkitse käyttöaika
tilassa olevalle valkotaululle).
Tarkista ikkunan kunto avattaessa (erityisesti saranat), jos huomaat vian, sulje ikkuna
välittömästi ja tee vikailmoitus tekniikkaan.
Turvatikkaita käytetään vain avattaessa ja suljettaessa ikkunoita (Puhtaus- ja huoltopalveluiden omia turvatikkaita).
Työ tehdään aina lattialla seisten, käyttäen apuna säätövartta. Avonaisen ikkunan äärellä
ei saa seistä tikkailla tai pöydällä.

Yleistä ikkunoiden pesusta
-

-

Ikkunat pestään kerran vuodessa sisä- ja ulkopinnalta ja joka kolmas vuosi edellisten
lisäksi myös väleistä.
Silloinkin, kun ikkunapintoja ei pestä väleistä, tarkistetaan alapuitteen puhtaus.
Sälekaihtimen kunto tarkistetaan ja puhdistetaan välien pesun yhteydessä.
Puhdistusaineen annostelua on noudatettava, koska liika-annostelu tekee lasipinnoista
harmaita.
Jos huoneissa ikkunoiden edessä on paljon tavaraa, ilmoitetaan huoneen käyttäjälle
etukäteen ikkunoiden pesusta ja pyydetään tyhjentämään ikkunan edusta vapaaksi.
Pöydille tai ikkunoiden eteen jäävät kalusteet on suojattava roiskeilta esim. muovilla
(vatimuovi/voi tilata materiaalikeskuksesta).
Varmista pesun jälkeen, että ikkunat ovat huolellisesti suljettuja. Jos et saa ikkunoita
suljettua, niin ota yhteys tekniikkaan. Ikkunoiden sulkeminen on ikkunanpesijän vastuulla.
Verhot imuroidaan kerran vuodessa ja lähetetään pesulaan kolmen vuoden välein.
Verhot ovat työpisteen omaisuutta, asiasta tulee keskustella osastonhoitajan tai asiakkaan
kanssa enne pesuun lähettämistä. Verhoissa tulee olla pesulan tekemä merkintä ennen
pesuun lähettämistä (esim. LSHP/osasto 5B).

Ikkunoiden pesussa käytettävät menetelmät:
o nihkeäpyyhintä / kosteapyyhintä (puitteet ja sälekaihtimet)
o pesu ja kuivaus (lasipinta)
Ikkunoiden pesussa käytettävät puhdistusaineet:
o neutraali tai heikosti emäksinen puhdistusaine
Ikkunoiden pesussa käytettävät välineet:
o ikkunanavaaja
o ikkunaraappa
o turvatikkaat
o levykehys 35 cm
o mikrokuituinen moppi 35 cm
o kulmanivel
o säätövarsi
o ikkunakuivain
o mikrokuitupyyhkeet
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Ikkunoiden pesun työvaiheet
o kokoa ikkunanpesuun tarvittavat välineet
o valmista puhdistusaineliuos
o tyhjennä ikkunoiden edusta sekä suojaa kalusteet ja pinnat mahdollisilta
roiskeilta ja valumilta
o imuroi verhot tai lähetä pesulaan
o avaa ikkunan lukot turvatikkaita apuna käyttäen
o lattialta seisten puhdista ikkunanpuitteet
o lattialta seisten puhdista sälekaihtimet
o lattialta seisten pese ikkunaruudut
o kuivaa pinta
o sulje ikkunan lukot turvatikkaita apuna käyttäen
o huolehdi, että huone jää siistiin kuntoon
o huolehdi, että pesulasta palautuneet verhot laitetaan takaisin paikoilleen
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