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HOITO-OHJEMERKKIEN SIJOITTAMINEN  
VAATTEISSA JA TEKSTIILEISSÄ 

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry  010 830 1408 

 
 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry ja Suomen Pesuteollisuusliitto ry ovat vuonna 2002  uusineet 1960-luvulta olleen 
suosituksen vaatteiden ja tekstiilien hoito-ohjemerkkien tarkoituksenmukaisesta  sijoittamispaikasta. Apuna on käytetty 
myös sveitsiläisen Sartexin taulukkoa. Ehdotusvaiheessa taulukko oli järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden 
kommentoitavana.  
 
Hoito-ohjemerkkien tarkoituksena on informoida asiakasta ostotilanteessa tuotteen hoitoon liittyvistä asioista  ja  
pesulaa tuotteen hoitotilanteessa.  Merkkien tulee olla helposti löydettävissä  ja turvallisesti ja pysyvästi kiinnitettyjä.  
Oheisen taulukon mukaista merkkien sijoittamista vaatteille ja tekstiileille suositellaan käytettäväksi aina kun 
mahdollista. Valmistusmenetelmien, materiaalien ja muodin muutosten vuoksi annetaan myös vaihtoehtoinen 
sijoituspaikka. 
 
Merkin ja sen kiinnitystavan tulee olla sellaiset etteivät ne heikennä tuotteen ominaisuuksia eivätkä aiheuta kuluttajalle 
haittaa tuotetta käytettäessä.  Merkki tulee kiinnittää ompelemalla, ellei sen liimaus kestä ohjeensa mukaista  kemiallista  
pesua. 
 
Hoito-ohjemerkki kiinnitetään valmistajan merkin tai materiaaliselosteen yhteyteen 
Jokainen yhdistelmätuotteen erillinen osa varustetaan hoito-ohjemerkillä 
 
 

Tuote Sijoitus Vaihtoehto 
 Takit, jakut, ulsterit,  
        päällystakit (N) 
 Pikkutakit, liivit, ulsterit, 

päällystakit (M) 
 Leningit,  puserot (N) 
 
 Paidat, puserot (M) 
 Housut  
 
 Suojapuvut/työtakit 

 Vasemmalle, rinnan korkeudelle 
      
 Vasemmalle, povitaskun kohdalle 
 
 Vasen sivusauma  
 
 Vasen sivusauma 
 Taakse ylös keskelle    
 
 Vasen sivusauma 

 Taakse ylös keskelle 
 
 Taakse ylös keskelle tai 
       vasemman rintataskun sisälle 
 Taakse ylös keskelle tai vasen 

olkasauma 
 Taakse ylös keskelle 
 Vasen sivusauma tai 

keskitakasauma 
 Taakse ylös keskelle 

 Hameet 
 Liivit/neuleliivit/villatakit, 
       t-paidat  
 Vauvan vaatteet 
 Lasten ulkovaatteet 

 Taakse ylös keskelle 
 Vasen sivusauma 
 
 Vasen sivusauma 
 Vasen sivusauma 

 Vasen sivusauma 
 Taakse ylös keskelle tai vasen 

olkasauma 
 

 Urheilu- ja jumppavaatteet 
 
 Hiihtovaatteet/anorakit 
 Aamutakit,  kylpytakit, 

yöpuvut, pyjamat 
 

 Vasen sivusauma  
 
 Taakse ylös keskelle 
 Vasen sivusauma  
 

 Taakse ylös keskelle tai vasen 
olkasauma 

 Kääntövaatteet: vasen tasku 
 Taakse ylös keskelle tai vasen 

olkasauma  
  

 Rintaliivit, bikinien yläosat  
 
 Korsetit, uimapuvut  
 Alusvaatteet, alushousut  
 Sukkahousut  

 Taakse vasempaan kiinnityssaumaan 
tai vasempaan yläreunaan alaspäin 

 Taakse ylös keskelle 
 Vasen sivusauma 
 Taakse ylös keskelle 

 Vasen sivusauma 
 
 Vasen sivusauma 
 Taakse ylös keskelle 
 

 Solmiot 
 Shaalit, huivit 
 Hansikkaat 
 Hatut, lakit 

 Taakse 
 Kulmaan 
 Vasen hansikas 
 Sisäpuolelle 

 

 Pöytäliinat, vuode- ja 
liinavaatteet 

 Valmiiksi ommellut verhot 
 Virkkuu- ja neulelangat 
 Metritavarat 
 

 Kulmaan  
 
 Poimutusnauhaan 
 Vyötteeseen 
 Erillinen lipuke pakkauksen päälle  
 

 Ripustuslenkkiin (pyyheliinat) 
 
 Yläsaumaan 
 
 

Huom! N= naisten vaatteet, M= miesten vaatteet   


