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VINKKEJÄ SIIVOUKSEEN

Vuokra-aikana lisäät kevyellä säännöllisellä siivouksella asumisesi viihtyisyyttä ja ylläpidät asumisen turvalli-
suutta sekä terveellisyyttä.  Alla muutamia ohjeita ja vinkkejä, joita noudattamalla kotisi pysyy puhtaana. 

Kohde Työtapa Siivousaine Puhdistustiheys Huom! 

Keittiö 

Tasot Pyyhitään kostealla 
tiskipyyhkeellä 

Yleispuhdistusaine tai 
hankausneste 

Heti käytön jälkeen Tahroihin voit käyttää 
hankausnestettä 

Lattiat Pyyhitään kostealla 
lattiapyyhkeellä 

Yleispuhdistusaine Kerran viikossa tai 
tarvittaessa 

Imuroi/lakaise lattia 
ennen kostealla pyyh-
kimistä. Älä jätä lattiaa 
märäksi! 

Kaappien ovet ja 
hyllytasot

Pyyhitään kostealla 
tiskipyyhkeellä 

Yleispuhdistusaine tai 
hankausneste 

Kerran viikossa tai 
tarvittaessa 

Poista tahrat heti ja 
pese n. kolmesti
vuodessa 

Jääkaappi – pakastin Pyyhitään kostealla 
tiskipyyhkeellä 

Yleispuhdistusaine Kerran kuukaudessa tai 
tarvittaessa ja aina pois 
muuttaessa 

Siivoa ajoittain myös 
taus ja sivut! Älä käytä 
teräviä aseita sula-
tukseen! Muista astia 
sulatusvedelle! 

Liesi Pyyhitään kostealla 
tiskipyyhkeellä 

Yleispuhdistusaine Heti käytön jälkeen Puhdista ajoittain 
liesituuletin, suodatinta 
unohtamatta! 

Uuni Puhdistetaan käyt-
tö-ohjeen mukaan 

Uuninpuhdistusaine Kolme krt. vuodessa tai 
tarvittaessa 

Uunin pohjalle valunut 
ruoka kannattaa 
puhdistaa heti käytön 
jälkeen 

Tasot, kosketuspinnat Pyyhitään nihkeällä 
pyyhkeellä 

Yleispuhdistusaine Kerran viikossa tai 
tarvittaessa 

Poista tahrat heti

Lattia Pyyhitään kostella 
lattiapyyhkeellä 

Yleispuhdistusaine Kerran viikossa tai 
tarvittaessa 

Imuroi/lakaise lattia 
ennen kostealla
pyyhkimistä 

Ikkunat pestään vedellä ja 
kuivauslastalla tai mi-
kroliinalla 

Ikkunanpesuaine Kaksi kertaa vuodessa Älä pese pakkaskausina 
ikkunan ulkopintoja 

Wc-tilat 

Kalusteet Pestään harjalla Wc-puhd-aine Kerran viikossa tai 
tarvittaessa 

Puhdista suihkun/
lavuaarin viemäri 
ajoittain! 

Seinät Pestään harjalla tai 
hankauspesimellä 

Wc-puhd.aine Kerran viikossa tai 
tarvittaessa 

Pese  alhaalta ylös, 
huuhtele ylhäältä alas

Lattiat Pestään harjalla tai 
hankauspesimellä

Wc-puhd.aine Kerran viikossa tai 
tarvittaessa

Älä jätä lattiaa märäksi!

Parveke ja irtaimistovarasto 

Lattiat Lakaistaan roskat Harja Tarvittaessa Raivaa parvekkeelta
ja varastosta omat
tavarasi ja siivoa roskat. 
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TIPS FOR CLEANING

During tenancy you can, by light and frequent cleaning, maintain and add the comfort, healthiness and security 
of your home. Below you can find tips and instructions, which will help you to keep your home clean.

Target Method Detergent Frequency Please note! 

Kitchen 

Surfaces/work tops Wipe with a damp 
kitchen cloth 

General cleaning or 
scouring agent 

Straight away after use You can use a specific 
detergent for scrubbing 
off stains

Floors Wipe with a damp floor 
cloth 

General cleaning agent Once a week or when 
needed 

Hoover/sweep the floor 
before wiping with 
damp. Do not leave the 
floor wet! 

Cabinet doors and shelf 
surfaces 

Wipe with a damp 
kitchen cloth 

General cleaning or 
scouring agent 

Once a week or when 
needed 

Remove stains
immediately 

Fridge/freezer Wipe with a damp 
kitchen cloth 

General cleaning agent Once a month or when 
needed 

Remember at times 
to clean also the sides 
and the back! Do not 
use sharp objects when 
defrosting and place a 
container for the water! 

Cooker Wipe with a damp 
kitchen cloth 

General cleaning agent Straight away after use At times clean the
cooker hood, not
forgetting the filter! 

Oven Clean according to the 
manual 

Oven cleaning agent Three times a year or 
when needed 

Food should be cleaned 
from the bottom of 
the oven straight away 
after use 

Room 

Surfaces Wipe with a damp cloth General cleaning agent Once a week or when 
needed 

Remove stains
immediately 

Floor Wipe with a damp floor 
cloth 

General cleaning agent Once a week or when 
needed 

Hoover/sweep the floor 
before wiping 

Sanitary facilities 

Furnishings Wash with a brush Toilet cleaning agent Once a week or when 
needed 

Clean the drain of the 
sink from time to time!

Walls Wash with a brush or 
scrub with other clean-
ing equipment 

Toilet cleaning agent Once a week or when 
needed 

Wash from bottom to 
top, rinse from top to 
bottom 

Floors Wash with a brush or 
scrub with other clean-
ing equipment 

Toilet cleaning agent Once a week or when 
needed 

Do not leave the floor 
wet! 

Balcony

Floors Swipe the floor Brush When needed Remember to empty 
the balcony when
moving out!


