
VIRTA TUVAN SIIVOUSOHJEISTUS  

 
SALI 
● tuolit pyyhitään kostealla, laimealla pesuainemäärällä, tarvittaessa lisäksi kuivapyyhintä 

● tuolit pinotaan tiiviisti niille tarkoitettuihin telineisiin 

● ikkunapenkit pyyhitään kostealla pesuaine a käy äen, tarvittaessa lisäksi kuivapyyhintä 

● pöydät pyyhitään kostealla pesuaine a käy äen, tarvi aessa lisäksi kuivapyyhintä 

● mikäli takkaa on käyte y, se siis tään 

● la a lakaistaan tai imuroidaan ja pestään/pyyhitään kostealla pesuainetta käyttäen 
 

KEITTIÖ 

● tutustu astianpesukoneen käyttöohjeeseen ennen käyttöä 

● astiat ja ruokailuvälineet pestään ja tarvittaessa kuivataan astiapyyhkeillä (pyyhkeitä keittiössä) 

● astiat ja ruokailuvälineet asetellaan kaappeihin/laatikoihin alkuperäisille paikoilleen 

● kahvi-/teekeittimet, mikro + muut keittiövälineet pyyhitään kostealla ja tarvittaessa kuivataan 

● hella ja kaikki tasot pyyhitään kostealla pesuainetta käyttäen ja tarvittaessa kuivapyyhitään 

● mikäli uunia on käytetty, myös se puhdistetaan 

● lattia lakaistaan tai imuroidaan ja pyyhitään kostealla/pestään pesuainetta käyttäen 

● laitteiden sähköjohdot irrotetaan pistorasioista (jääkaappi, astianpesukone, kahvin-/teenkeittimet, mikro) 

● jääkaapin ovi ja astianpesukoneen luukku jätetään auki 

● märät, käytetyt astiapyyhkeet asetellaan kuivaustelineeseen 

 

ETEINEN 

● matto ravistetaan ulkona ja lattia lakaistaan tai imuroidaan sekä pyyhitään kostealla pesuainetta käyttäen 

 

WC-TILAT (x 2) 

● koko WC-istuin pyyhitään ulkopuolelta kostealla pesuainetta käyttäen, tarvittaessa kuivapyyhitään 

● WC-istuimen sisäpuoli puhdistetaan harjaten wc-pesuainetta käyttäen 

● WC:n istuinrengas pyyhitään kostealla wc-pesuainetta käyttäen sekä päältä että istuinrenkaan alta 

● lattia lakaistaan tai imuroidaan ja pestään pesuainetta käyttäen 

● WC-paperin/käsipyyhepaperin ja käsisaippuan tilanne tarkistetaan, lisätään tarvittaessa  



 SAUNA JA SUIHKU 

● tyhjennetään tuhkaluukku metsän reunaan (HUOM! tuhkat kylmänä)  

● vesiastiat tyhjennetään ja pesaistaan 

● sekä saunan että suihkun lattiat lakaistaan ja huuhdotaan, saippuajäämät tms. sotkut poistetaan 

 

PUKUHUONE 

● lattia lakaistaan tai imuroidaan ja pyyhitään kostealla/pestään pesuainetta käyttäen 

 

PIHA-ALUE 

● mahdolliset roskat kerätään pois 

● tupakantumppien tulee olla niille tarkoitetuissa astioissa  

 

ROSKAT 
● roskapussit säkkeihin, säkit puuliiterin roskapönttöön, puhtaat pussit kaikkiin roskakoreihin 

 

LISÄOHJEITA SIIVOUKSEEN   
Kostealla pyyhittäessä, käytetään pesuaineita niiden ohjeiden mukaisesti. Liika pesuaine jättää pinnat 
helposti tahmeiksi ja seuraavalle käyttäjälle epämiellyttäviksi. 

Lattioita lakaistaessa/imuroitaessa/pestäessä siivotaan huolella myös nurkat ja listojen reunat. 

Mikäli ikkunapenkeille kaatuu jotain nestettä tms. puhdistetaan alue/tavarat myös penkin sisältä. 

 

VUOKRAAJA - MUISTA TUVALTA LÄHTIESSÄ 

● tarkista ettei omia tavaroita unohdu keittiön takatilaan, pukuhuoneeseen tai muualle tuvan tiloihin 

● varmista, että ikkunat ovat kiinni (myös luukut, jos ne olivat avattuina) 

● varmista, että kaikki ovet ovat lukittu (myös puuliiterin puoleinen ovi) 

● muista jättää avain keittiön pöydälle (jos muuta ei ole sovittu) 

● jos havaitset tuvalla jotain vikoja tai jotain on rikkoontunut, ilmoita asiasta seuraavan päivän kuluessa 
 
HUOM! Vuokrausohjeiden mukaisesti tilojen tulee olla vuokra-ajan päätyttyä samassa kunnossa kuin ne 
olivat vuokra-ajan alkaessa. Mikäli siivous on laiminlyöty, vuokraajalta peritään lisäsiivousmaksu 50 € per 
siivoustunti. Oksennuksen ym. eritteiden siivouksesta peritään lisäksi aina erillinen 200 €:n korvaus. 

HUOM! Tuvan siivouksen voi halutessaan tilata VIRTA yhdistykseltä. Tilaussiivouksen hinta on 300 euroa ja 
tällöin vuokralaisen ei tarvitse suorittaa mitään siivoustoimenpiteitä itse. 


