SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

KERHOTALO KEVÄÄLLÄ SUURSIIVOUS
KEITTIÖ









Koko vuokrauskäytössä olevan astiaston pesu, kuivaus ja inventointi
Astiakaappien pesu
Astioiden järjestely kaappeihin
Kylmäkaappien pesu sisältä ja ulkoa
Sisäikkunoiden ja ikkunavälien pesu, verhojen pesu tarvittaessa
Pöytäpintojen ja tasojen pesu, tuolien pesu
Lattian imurointi ja pesu
Pölyjen pyyhkiminen

SALI







Sisäikkunoiden ja ikkunavälien pesu
Penkkien imurointi
Lattian imurointi ja pesu
Pöydät ja tuolit: pesu ja järjestykseen lattialle
Näyttämöverhojen (taustaverho ja esirippu) imurointi
Näyttämötilojen lattian imurointi ja pesu

ETEINEN






Ikkunoiden pesu
Lattioiden imurointi ja pesu, mattojen puhdistus
Tiskin, siivouskaapin ja naulakkojen pyyhkiminen
Ovien kahvojen, valokatkaisimien pyyhkiminen
Siivouskomeron ja siivousvälineiden järjestely

WC:t





Seinien, ovien, lavuaarien, wc-pyttyjen ja roskiksien pesu
Lattian pesu
Ovenkahvojen ja valokatkaisijoiden ja muiden kosketuspintojen puhdistus
Wc-paperi- ja käsipaperiautomaattien pyyhkiminen ja täyttö, roskapussien laitto

YLÄKERTA


Imurointi, pintojen pesu, lattianpesu

PARVEKE


Imurointi, pintojen pesu

KERHOTALON VIIKKOSIIVOUS TALKOOTYÖNÄ

siivous torstaisin / 2 henkilöä

KEITTIÖ








Tarkistetaan tilat, onko tarvetta lisätä siivousta
Kylmäkaapit pyyhitään sisältä ja päältä
Tarkistetaan tiskikone, puhdistetaan sihti
Pyyhitään kostella kaikki pöytätasot ja pinnat, tiskipöytä ja hanat
Irtoastiat ja tavarat paikoilleen
Keittiö järjestykseen ja siistiksi
Roskapussit telineisiin

SALI






Pyyhitään kostealla pöytäpinnat ja tuolit
Imurointi tarvittaessa
Lattian pyyhkiminen nihkeällä
Pöydät ja tuolit järjestykseen
Sali siistin näköiseksi

ETEINEN





Mattojen imurointi
Lattian pesu
Siivouskomeron järjestäminen ja siivoustarvikkeiden täydennys tarvittaessa
Pöytien pinnat, ovenkahvat, valokatkaisimet ja peili: pyyhkiminen kostealla

WC:t









Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o vesisäiliö ja painike
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Lattian kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

YLÄKERTA
 Tarkista siisteys ja järjestys, pinnat pyyhitään, imurointi ja muu siivous tarvittaessa

TAKKATUPA
SUURSIIVOUS TOIMIKAUDEN ALKAESSA JA LOPPUESSA /










2 henkilöä

Pese takkatuvan ikkunat
Puhdista sälekaihtimet: Sulje kaihtimet ja imuroi ne molemmilta puolilta tai pyyhi ne huolellisesti
kuivalla tai nihkeällä liinalla
Puhdista pöytien, penkkien ja tuolien ja patterien pinnat
Puhdista valaisimet
Pese verhot ja liinat
Puhdista lattiat: Imuroi ja pyyhi lattiat kostealla, myös lattialistat
Puhdista seinät, kaappien ovet ja muut ovet sekä ovien kahvat ja valokatkaisimet
Siivoa keittiötila: kaapit, laatikot, liesi, uuni ja jääkaappi
Siivoa WC:t
o Puhdista ovet, peilit, ovenkahvat, valokatkaisimet, lavuaarit, hanat, pytyn vesisäiliö ja painike,
pytyn kansi ja istuinrengas, pytyn reuna ja itse pytty sisältä ja päältä
o Puhdista seinät ja lattia ja roskikset
o Täydennä WC- ja käsipyyhepaperit
o Huolla siivousvälineet
o Putsaa ulko-ovimatot

VIIKOTTAINEN YLLÄPITOSIIVOUS

ma-ti/ 1henkilö / 4 siivouskertaa

Keittiö, tupa ja WC:t










Pyyhi puhdistusaineella jääkaappi, pinnat ja tasot, poista roskat ja tahrat
Imuroi lattiat ja pyyhi lattiat nihkeällä
Pyyhi pölyt pinnoilta
Pyyhi pöydät, penkit ja tuolit puhdistusaineella
Tyhjennä roskakorit, laita uudet roskapussit telineisiin
Järjestä tavarat paikalleen, penkit, pöydät ja tuolit ojennukseen, matot ja liinat suoraan
Siivoa WC-tilat takkatuvalla olevan ohjeen mukaan
Pese ja huolla siivousvälineet
Takkatuvan ulkopuolella olevan ison roskiksen tyhjentäminen, pussin vaihto ja täyden roskapussin
vienti jäteastioille sekajätteeseen

SAUNATILAT
SUURSIIVOUS
















Käytä suojakäsineitä koko siivouksen ajan. Käytä puupintojen puhdistamiseen neutraalia
pesuainetta ja lämmintä vettä
Siirrä irtokalusteet ja –tavarat muualle siivouksen ajaksi.
Harjaa katto ja seinät
Imuroi lattia
Pese lauteet ja niiden raot ja alapinta. Kastele puupinnat lämpimällä vedellä, jotta puun huokoset
aukeavat. Pese yleispuhdistusainevedellä ja pehmeällä harjalla. Harjaa puun syiden suuntaisesti.
Huuhtele pesun jälkeen kylmällä vedellä, jotta puun huokoset umpeutuisivat ja lika tarttuisi niihin
jatkossa huonommin. Pese lauteiden kaiteet ja selkänoja samalla tavalla
Tarvittaessa kastele ja pese seinät
Puhdista lattiakaivot
o Nosta ritilä pois
o Poista irtonaiset roskat ja hiukset siivous- tai talouspaperilla
o Laske lattiakaivoon puhdasta vettä
o Suihkuta sinne astianpesuainetta tai desinfioivaa puhdistusainetta
o Pese ritilä kummaltakin puolelta ja harjaa lattiakaivo puhtaaksi
o Laske lattiakaivoon puhdasta vettä
Pese pesuhuoneen seinät, ovet, hanat, suihku ja suihkutanko
Pese löylyvati ja –kauha sekä muut vadit ja aseta ne kuivumaan
Pese, huuhtele ja kuivaa lopuksi kaikki lattiapinnat
Pese käytetyt siivousvälineet ja aseta ne kuivumaan
Tuuleta tilat raikkaaksi, jätä ovet muihin tiloihin auki
Puhdistuksen jälkeen saunan pitäisi olla jonkin aikaa päällä, jotta sauna kuivuu

VIIKOTTAINEN YLLÄPITOSIIVOUS pesu- ja pukuhuone, sauna ma/ti 1 henkilö /3 vuoroa toimintakaudessa









Kaikkien sauna, pesu-pukuhuonetilojen lattioiden imurointi, pesu tarvittaessa
pesutilassa pestään seinät, hanat ja suihku pidikkeineen
Pestään löyly- ja muut sauna-astiat
Pestään, huuhdellaan ja kuivataan lauteiden ja kaiteiden pinnat
Pyyhitään kaikkien tilojen ovenkahvat, valokatkaisijat ja pukuhuoneen penkki
Pestään ja kuivataan kaikkien tilojen lattiat
Pestään ja huolletaan siivousvälineet

WC-TILAT
TAKKATUVAN PÄÄTY (uusi puoli) ja VANHA PUOLI














SUURSIIVOUS

Käytä suojakäsineitä kaikessa siivouksessa
Pese suihkujen seinät ja WC-tilojen seinät
Pyyhi ovet, ovenkahvat ja valokatkaisijat valmiiksi laimennetulla yleispuhdistusaineella
Puhdista peili
Pese käsienpesuallas ja hanat:
o suihkuta valmiiksi laimennettua yleispuhdistusaineliuosta pinnoille
o harjaa allas, hanat, hanojen juuret, ylivuoto- ja viemäriaukot ja tulppa puhtaaksi
o huuhtele
o pyyhi myös altaan viemäriputki, hajulukko ja allas alapuolelta
Pese WC-pytty
o suihkuta puhdistusainetta pytyn seinämiin
o harjaa pytty sisäpuolelta wc-harjalla
o harjaa myös altaan pohja veden alta sekä vedentuloreunus
o huuhtele pytty vetämällä se ja huuhtele harja samanaikaisesti
o pyyhi puhdistusaineliuokseen kastellulla siivousliinalla pytyn huuhtelunuppi, vesisäiliö,
kansi istuinrengas molemmin puolin
o pyyhi myös wc-pytyn jalkaosa ulkopuolelta
Pyyhi seinät wc-istuimen ympäriltä roiskekorkeudelta
Imuroi/lakaise lattiat
Pese lattia
Pyyhi ja täytä käsi- ja wc-paperitelineet, laita roskapussit
Puhdista ja huolla siivousvälineet

VIIKOTTAIN Ulkoistettu siivous 1/viikko perjantaisin











Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o vesisäiliö ja painike
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Suihkutilan puhdistus
o hanat, suihku ja letku
o seinät tarvittaessa
Lattian lakaisu ja kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

PÄIVITTÄIN TALKOOTYÖNÄ 1 henkilö/ 2 viikkoa











Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o vesisäiliö ja painike
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Suihkutilan puhdistus
o hanat, suihku ja letku
o seinät tarvittaessa
Lattian lakaisu ja kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

PUUCEE Uusi puoli
SUURSIIVOUS keväällä ja syksyllä







seinien, ovien, istuinpenkin ja lattian puhdistus
lampun, wc-paperitelineen ym puhdistus
wc-kannen puhdistus
paperien ja puhdistusaineiden täydennys
roskisten puhdistus, uudet pussit koreihin
käsienpesupaikan puhdistus käyttökuntoon

PÄIVITTÄIN TALKOOTYÖNÄ 1 henkilö/ 2 viikkoa


Perussiivous ja tarkastus
o ovenkahvat, istuinpenkki, wc-kansi
o lattian lakaisu/pesu tarvittaessa
o roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin
o paperien ja puhdistusaineiden täydennys
o käsienpesualueen siisteys
o siivousvälineiden hoito

Tämä voisi olla kaikkien wc-tilojen seinässä

WC- ja SUIHKUTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TALKOOTYÖNÄ PÄIVITTÄIN

Käytä siivotessa suojakäsineitä !
Käytä siivotessa kertakäyttöliinoja: Yleissiivoukseen keltainen, punainen wc-tiloihin
Käytä
yleispuhdistukseen pesuaineena: Kiilto Kaino Plus yleispuhdistusaine
WC-pyttyyn ja käsialtaisiin: Kiilto Sanitop,
peileihin: Kiilto Window












Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o vesisäiliö ja painike
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Suihkutilan puhdistus
o hanat, suihku ja letku
o seinät tarvittaessa
Lattian lakaisu ja kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

KERHOTALO KEVÄÄLLÄ SUURSIIVOUS
KEITTIÖ









Koko vuokrauskäytössä olevan astiaston pesu, kuivaus ja inventointi
Astiakaappien pesu
Astioiden järjestely kaappeihin
Kylmäkaappien pesu sisältä ja ulkoa
Sisäikkunoiden ja ikkunavälien pesu, verhojen pesu tarvittaessa
Pöytäpintojen ja tasojen pesu, tuolien pesu
Lattian imurointi ja pesu
Pölyjen pyyhkiminen

SALI







Sisäikkunoiden ja ikkunavälien pesu
Penkkien imurointi
Lattian imurointi ja pesu
Pöydät ja tuolit: pesu ja järjestykseen lattialle
Näyttämöverhojen (taustaverho ja esirippu) imurointi
Näyttämötilojen lattian imurointi ja pesu

ETEINEN






Ikkunoiden pesu
Lattioiden imurointi ja pesu, mattojen puhdistus
Tiskin, siivouskaapin ja naulakkojen pyyhkiminen
Ovien kahvojen, valokatkaisimien pyyhkiminen
Siivouskomeron ja siivousvälineiden järjestely

WC:t





Seinien, ovien, lavuaarien, wc-pyttyjen ja roskiksien pesu
Lattian pesu
Ovenkahvojen ja valokatkaisijoiden ja muiden kosketuspintojen puhdistus
Wc-paperi- ja käsipaperiautomaattien pyyhkiminen ja täyttö, roskapussien laitto

YLÄKERTA


Imurointi, pintojen pesu, lattianpesu

PARVEKE


Imurointi, pintojen pesu

KERHOTALON VIIKKOSIIVOUS TALKOOTYÖNÄ

siivous torstaisin / 2 henkilöä

KEITTIÖ








Tarkistetaan tilat, onko tarvetta lisätä siivousta
Kylmäkaapit pyyhitään sisältä ja päältä
Tarkistetaan tiskikone, puhdistetaan sihti
Pyyhitään kostella kaikki pöytätasot ja pinnat, tiskipöytä ja hanat
Irtoastiat ja tavarat paikoilleen
Keittiö järjestykseen ja siistiksi
Roskapussit telineisiin

SALI






Pyyhitään kostealla pöytäpinnat ja tuolit
Imurointi tarvittaessa
Lattian pyyhkiminen nihkeällä
Pöydät ja tuolit järjestykseen
Sali siistin näköiseksi

ETEINEN





Mattojen imurointi
Lattian pesu
Siivouskomeron järjestäminen ja siivoustarvikkeiden täydennys tarvittaessa
Pöytien pinnat, ovenkahvat, valokatkaisimet ja peili: pyyhkiminen kostealla

WC:t









Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o vesisäiliö ja painike
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Lattian kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

YLÄKERTA
 Tarkista siisteys ja järjestys, pinnat pyyhitään, imurointi ja muu siivous tarvittaessa

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

KERHOTALO KEVÄÄLLÄ SUURSIIVOUS
KEITTIÖ









Koko vuokrauskäytössä olevan astiaston pesu, kuivaus ja inventointi
Astiakaappien pesu
Astioiden järjestely kaappeihin
Kylmäkaappien pesu sisältä ja ulkoa
Sisäikkunoiden ja ikkunavälien pesu, verhojen pesu tarvittaessa
Pöytäpintojen ja tasojen pesu, tuolien pesu
Lattian imurointi ja pesu
Pölyjen pyyhkiminen

SALI







Sisäikkunoiden ja ikkunavälien pesu
Penkkien imurointi
Lattian imurointi ja pesu
Pöydät ja tuolit: pesu ja järjestykseen lattialle
Näyttämöverhojen (taustaverho ja esirippu) imurointi
Näyttämötilojen lattian imurointi ja pesu

ETEINEN






Ikkunoiden pesu
Lattioiden imurointi ja pesu, mattojen puhdistus
Tiskin, siivouskaapin ja naulakkojen pyyhkiminen
Ovien kahvojen, valokatkaisimien pyyhkiminen
Siivouskomeron ja siivousvälineiden järjestely

WC:t





Seinien, ovien, lavuaarien, wc-pyttyjen ja roskiksien pesu
Lattian pesu
Ovenkahvojen ja valokatkaisijoiden ja muiden kosketuspintojen puhdistus
Wc-paperi- ja käsipaperiautomaattien pyyhkiminen ja täyttö, roskapussien laitto

YLÄKERTA


Imurointi, pintojen pesu, lattianpesu

PARVEKE


Imurointi, pintojen pesu

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ
KERHOTALON VIIKKOSIIVOUS TALKOOTYÖNÄ

siivous torstaisin / 2 henkilöä

KEITTIÖ








Tarkistetaan tilat, onko tarvetta lisätä siivousta
Kylmäkaapit pyyhitään sisältä ja päältä
Tarkistetaan tiskikone, puhdistetaan sihti
Pyyhitään kostella kaikki pöytätasot ja pinnat, tiskipöytä ja hanat
Irtoastiat ja tavarat paikoilleen
Keittiö järjestykseen ja siistiksi
Roskapussit telineisiin

SALI






Pyyhitään kostealla pöytäpinnat ja tuolit
Imurointi tarvittaessa
Lattian pyyhkiminen nihkeällä
Pöydät ja tuolit järjestykseen
Sali siistin näköiseksi

ETEINEN





Mattojen imurointi
Lattian pesu
Siivouskomeron järjestäminen ja siivoustarvikkeiden täydennys tarvittaessa
Pöytien pinnat, ovenkahvat, valokatkaisimet ja peili: pyyhkiminen kostealla

WC:t









Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o vesisäiliö ja painike
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Lattian kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

YLÄKERTA
 Tarkista siisteys ja järjestys, pinnat pyyhitään, imurointi ja muu siivous tarvittaessa

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

TAKKATUPA
SUURSIIVOUS TOIMIKAUDEN ALKAESSA JA LOPPUESSA /










2 henkilöä

Pese takkatuvan ikkunat
Puhdista sälekaihtimet: Sulje kaihtimet ja imuroi ne molemmilta puolilta tai pyyhi ne huolellisesti
kuivalla tai nihkeällä liinalla
Puhdista pöytien, penkkien ja tuolien ja patterien pinnat
Puhdista valaisimet
Pese verhot ja liinat
Puhdista lattiat: Imuroi ja pyyhi lattiat kostealla, myös lattialistat
Puhdista seinät, kaappien ovet ja muut ovet sekä ovien kahvat ja valokatkaisimet
Siivoa keittiötila: kaapit, laatikot, liesi, uuni ja jääkaappi
Siivoa WC:t
o Puhdista ovet, peilit, ovenkahvat, valokatkaisimet, lavuaarit, hanat, pytyn vesisäiliö ja painike,
pytyn kansi ja istuinrengas, pytyn reuna ja itse pytty sisältä ja päältä
o Puhdista seinät ja lattia ja roskikset
o Täydennä WC- ja käsipyyhepaperit
o Huolla siivousvälineet
o Putsaa ulko-ovimatot

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

TAKKATUPA
VIIKOTTAINEN YLLÄPITOSIIVOUS

ma-ti/ 1henkilö / 4 siivouskertaa

Keittiö, tupa ja WC:t










Pyyhi puhdistusaineella jääkaappi, pinnat ja tasot, poista roskat ja tahrat
Imuroi lattiat ja pyyhi lattiat nihkeällä
Pyyhi pölyt pinnoilta
Pyyhi pöydät, penkit ja tuolit puhdistusaineella
Tyhjennä roskakorit, laita uudet roskapussit telineisiin
Järjestä tavarat paikalleen, penkit, pöydät ja tuolit ojennukseen, matot ja liinat suoraan
Siivoa WC-tilat takkatuvalla olevan ohjeen mukaan
Pese ja huolla siivousvälineet
Takkatuvan ulkopuolella olevan ison roskiksen tyhjentäminen, pussin vaihto ja täyden roskapussin
vienti jäteastioille sekajätteeseen

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

SAUNATILAT
SUURSIIVOUS
















Käytä suojakäsineitä koko siivouksen ajan. Käytä puupintojen puhdistamiseen neutraalia
pesuainetta ja lämmintä vettä
Siirrä irtokalusteet ja –tavarat muualle siivouksen ajaksi.
Harjaa katto ja seinät
Imuroi lattia
Pese lauteet ja niiden raot ja alapinta. Kastele puupinnat lämpimällä vedellä, jotta puun huokoset
aukeavat. Pese yleispuhdistusainevedellä ja pehmeällä harjalla. Harjaa puun syiden suuntaisesti.
Huuhtele pesun jälkeen kylmällä vedellä, jotta puun huokoset umpeutuisivat ja lika tarttuisi niihin
jatkossa huonommin. Pese lauteiden kaiteet ja selkänoja samalla tavalla
Tarvittaessa kastele ja pese seinät
Puhdista lattiakaivot
o Nosta ritilä pois
o Poista irtonaiset roskat ja hiukset siivous- tai talouspaperilla
o Laske lattiakaivoon puhdasta vettä
o Suihkuta sinne astianpesuainetta tai desinfioivaa puhdistusainetta
o Pese ritilä kummaltakin puolelta ja harjaa lattiakaivo puhtaaksi
o Laske lattiakaivoon puhdasta vettä
Pese pesuhuoneen seinät, ovet, hanat, suihku ja suihkutanko
Pese löylyvati ja –kauha sekä muut vadit ja aseta ne kuivumaan
Pese, huuhtele ja kuivaa lopuksi kaikki lattiapinnat
Pese käytetyt siivousvälineet ja aseta ne kuivumaan
Tuuleta tilat raikkaaksi, jätä ovet muihin tiloihin auki
Puhdistuksen jälkeen saunan pitäisi olla jonkin aikaa päällä, jotta sauna kuivuu

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

SAUNATILAT
VIIKOTTAINEN YLLÄPITOSIIVOUS pesu- ja pukuhuone, sauna ma/ti 1 henkilö /3 vuoroa toimintakaudessa









Kaikkien sauna, pesu-pukuhuonetilojen lattioiden imurointi, pesu tarvittaessa
pesutilassa pestään seinät, hanat ja suihku pidikkeineen
Pestään löyly- ja muut sauna-astiat
Pestään, huuhdellaan ja kuivataan lauteiden ja kaiteiden pinnat
Pyyhitään kaikkien tilojen ovenkahvat, valokatkaisijat ja pukuhuoneen penkki
Pestään ja kuivataan kaikkien tilojen lattiat
Pestään ja huolletaan siivousvälineet

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ
WC-TILAT
TAKKATUVAN PÄÄTY (uusi puoli) ja VANHA PUOLI














SUURSIIVOUS

Käytä suojakäsineitä kaikessa siivouksessa
Pese suihkujen seinät ja WC-tilojen seinät
Pyyhi ovet, ovenkahvat ja valokatkaisijat valmiiksi laimennetulla yleispuhdistusaineella
Puhdista peili
Pese käsienpesuallas ja hanat:
o suihkuta valmiiksi laimennettua yleispuhdistusaineliuosta pinnoille
o harjaa allas, hanat, hanojen juuret, ylivuoto- ja viemäriaukot ja tulppa puhtaaksi
o huuhtele
o pyyhi myös altaan viemäriputki, hajulukko ja allas alapuolelta
Pese WC-pytty
o suihkuta puhdistusainetta pytyn seinämiin
o harjaa pytty sisäpuolelta wc-harjalla
o harjaa myös altaan pohja veden alta sekä vedentuloreunus
o huuhtele pytty vetämällä se ja huuhtele harja samanaikaisesti
o pyyhi puhdistusaineliuokseen kastellulla siivousliinalla pytyn huuhtelunuppi, vesisäiliö,
kansi istuinrengas molemmin puolin
o pyyhi myös wc-pytyn jalkaosa ulkopuolelta
Pyyhi seinät wc-istuimen ympäriltä roiskekorkeudelta
Imuroi/lakaise lattiat
Pese lattia
Pyyhi ja täytä käsi- ja wc-paperitelineet, laita roskapussit
Puhdista ja huolla siivousvälineet

VIIKOTTAIN Ulkoistettu siivous 1/viikko perjantaisin











Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o vesisäiliö ja painike
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Suihkutilan puhdistus
o hanat, suihku ja letku
o seinät tarvittaessa
Lattian lakaisu ja kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

WC-TILAT
TAKKATUVAN PÄÄTY (uusi puoli) ja VANHA PUOLI














SUURSIIVOUS

Käytä suojakäsineitä kaikessa siivouksessa
Pese suihkujen seinät ja WC-tilojen seinät
Pyyhi ovet, ovenkahvat ja valokatkaisijat valmiiksi laimennetulla yleispuhdistusaineella
Puhdista peili
Pese käsienpesuallas ja hanat:
o suihkuta valmiiksi laimennettua yleispuhdistusaineliuosta pinnoille
o harjaa allas, hanat, hanojen juuret, ylivuoto- ja viemäriaukot ja tulppa puhtaaksi
o huuhtele
o pyyhi myös altaan viemäriputki, hajulukko ja allas alapuolelta
Pese WC-pytty
o suihkuta puhdistusainetta pytyn seinämiin
o harjaa pytty sisäpuolelta wc-harjalla
o harjaa myös altaan pohja veden alta sekä vedentuloreunus
o huuhtele pytty vetämällä se ja huuhtele harja samanaikaisesti
o pyyhi puhdistusaineliuokseen kastellulla siivousliinalla pytyn huuhtelunuppi, vesisäiliö,
kansi istuinrengas molemmin puolin
o pyyhi myös wc-pytyn jalkaosa ulkopuolelta
Pyyhi seinät wc-istuimen ympäriltä roiskekorkeudelta
Imuroi/lakaise lattiat
Pese lattia
Pyyhi ja täytä käsi- ja wc-paperitelineet, laita roskapussit
Puhdista ja huolla siivousvälineet

SIIVOUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ HAJUSTEETTOMIA PUHDISTUSAINEITA, KERTAKÄYTTÖISIÄ
SIIVOUSLIINOJA JA SUOJAKÄSINEITÄ

WC-TILAT
PÄIVITTÄIN TALKOOTYÖNÄ 1 henkilö/ 2 viikkoa











Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o vesisäiliö ja painike
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Suihkutilan puhdistus
o hanat, suihku ja letku
o seinät tarvittaessa
Lattian lakaisu ja kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

VIIKOTTAIN Ulkoistettu siivous 1/viikko perjantaisin











Kosketuspintojen kosteapyyhintä
o ovet, ovenkahvat, valokatkaisimet, tarvittaessa seinät
Lavuaarien puhdistus
o allas sisältä ja päältä, hana, tulppa
WC-kalusteiden pesu /kosteuspyyhintä
o vesisäiliö ja painike
o pytyn sisä- ja ulkopinta, myös jalkaosa tarvittaessa
o pytyn kansi ja istuinrengas molemmin puolin
Peilien pyyhintä
Suihkutilan puhdistus
o hanat, suihku ja letku
o seinät tarvittaessa
Lattian lakaisu ja kosteapyyhintä, tarvittaessa pesu harjalla
WC- ja käsipaperien sekä saippuan täydennys
Roskakorien tyhjennys, uudet pussit koreihin

