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LOPPUSIIVOUSOHJE VUOKRALAISELLE 
 
YLEISTÄ 
Puhdista pinnat ja tasot sekä ovi- ja lattialistat 
Ripsua katot ja seinät, poista tahrat laimennettuun pesuaineeseen kostutetulla siivousliinalla. Tarkista, 
että pesuaine sopii kyseisen pinnan puhdistukseen.  
 
Puhdista pöly pattereiden välistä. Imuroi ja pyyhi huoneiston lattiapinnat ja -listat. Pyyhi kaapistojen 
hyllyt, ovet ja muut tasopinnat sekä väliovet ja ovilistat niiden puhdistukseen sopivalla pesuaineella.  
 
Puhdista korvaus- ja poistoilmaventtiilit 
Puhdista korvaus- ja poistoilmaventtiilit. 
 
Tarkista valaisimien toimivuus 
Mikäli asunnossa on kiinteitä valaisimia, tarkista, että jokainen niistä toimii.  
 
Tarkista palovaroittimen toimivuus 
Palovaroittimen toimivuus olisi hyvä tarkistaa vuosittain. Tee se nyt, mikäli se on päässyt unohtumaan. 
Mikäli paristojen virta on lopussa, hanki uudet. Mikäli palovaroitin on sähköllä 
toimiva, eikä se jostakin syystä toimi, ota yhteyttä vuokranantajaan. 
 
IKKUNAT 
Pese ikkunat 
Pese ikkunat sisäpuolelta, ikkunoiden väleistä ja ulkopuolelta. Talvella ikkunat pestään sisäpuolelta ja 
ikkunoiden välit vähintään imuroidaan. 
 
KYLPYHUONE 
Tarkista kylpyhuoneen yleiskunto 
Mikäli huomaat esimerkiksi laattojen, muovimaton, laattojen saumauslaastin tai silikonisaumauksien 
kunnossa jotakin epäilyttävää, ilmoita tästä vuokranantajalle. Mikäli WC-istuimen kunnossa tai 
vaikkapa suihkuseinässä on jotain huomautettavaa, ilmoitathan myös näistä vuokranantajalle. 
 
Ripsua katto. Pese kylpyhuoneen seinät, hanat, pesualtaat, wc-istuimet ja muut kylpyhuone-kalusteet 
sekä lattiat niiden puhdistukseen sopivilla aineilla.. Muista pestä myös mahdollinen suihkuseinä ja 
kylpyhuoneen ovi. Tarkista, ettei hana tai sen mahdolliset liitoskohdat vuoda mistään 
 
Puhdista lattiakaivo 
Irrota lattiakaivon kansi varovaisesti. Puhdista lattiakaivo huolellisesti. Jätä lattiakaivon kansi pois 
paikoiltaan lattiakaivon siisteyden tarkistamiseksi. Mikäli tarvitset apua lattiakaivon puhdistuksessa, 
ota yhteyttä vuokranantajaan. 
 
Pese sauna 
Mikäli huoneistossa on sauna, ripsua katto ja pese lauteet saunanlauteiden puhdistukseen 
tarkoitetuilla pesuaineilla. Pese saunan seinät ja ovi. Pese myös saunan lattia ja puhdista lattiakaivo. 
Jätä lattiakaivon kansi pois paikoiltaan lattiakaivon siisteyden tarkistamiseksi. 
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Huolehdi pyykinpesukoneen irrottamisesta ja tulppaamisesta 
Mikäli olet asennuttanut huoneiston kylpyhuoneeseen oman pyykinpesukoneen, huolehdi 
pyykinpesukoneen liitäntöjen irrottamisesta ja asianmukaisesta tulppaamisesta hyödyntäen alan 
ammattilaisten palveluja. 
 
KEITTIÖ 
Sulata jääkaappi ja pakastin 
Muista asettaa pakastimen eteen riittävästi esimerkiksi pyyhkeitä, jotka imevät mahdolliset 
sulamisvedet. Älä jätä jääkaappia tai pakastinta sulamaan yksin huoneistoon. Kun olet sulattanut 
jääkaapin ja pakastimen, pyyhi pinnat jääkaapin ja pakastimen sisältä ja päältä. Jätä jääkaapin ja 
pakastimen ovet raolleen. 
 
Siirrä jääkaappi ja pakastin pois paikoiltaan ja imuroi jääkaapin ja pakastimen tausta ja alusta. Poista 
tahrat. Jätä jääkaappipakastin pois paikoiltaan tarkistusta varten.  
 
Puhdista liesi ja uuni 
Siirrä liesi pois paikoiltaan. Puhdista liesi ja uuni myös sisältä. Huolehdi myös siitä, että uunipellit ovat 
puhtaat. Puhdista myös uunin tausta ja alusta. Jätä uuni pois paikoiltaan tarkistusta varten. 
 
Muista puhdistaa myös liesituulettimen rasvasuodatin. Irrota rasvasuodatin liesituulettimesta 
sen ollessa pois päältä. Käytä puhdistukseen suodattimenpesuun sopivia aineita, kuivata ja aseta 
takaisin paikoilleen. 
 
Puhdista hana ja pesualtaat 
Puhdista keittiön hana ja pesualtaat. Tarkista samalla, etteivät hana tai sen mahdolliset liitoskohdat 
vuoda mistään. 
 
Jätevaunu ja jäteastiat 
Tarkista jätevaunun ja jäteastioiden siisteys ja pese ne tarvittaessa. 
 
Huolehdi astianpesukoneen irrottamisesta ja tulppaamisesta 
Mikäli olet asennuttanut huoneiston keittiöön oman astianpesukoneen, huolehdi astianpesukoneen 
liitäntöjen irrottamisesta ja asianmukaisesta tulppaamisesta hyödyntäen alan ammattilaisten 
palveluja. 
 
PARVEKE/PIHA 
Huolehdi parvekkeen yleisestä siisteydestä 
Mikäli huoneistoosi kuuluu parveke, poista parvekkeelta mahdolliset roskat, lumi, vesi ja lehdet. 
Tarkista, että parvekkeen poistoputki ei ole tukossa. 
 
Siisti piha 
Mikäli huoneistoon kuuluu piha, huolehdi siitä, että piha on yleisilmeeltään siisti ja nurmikko on 
leikattu. Varmista, että mahdolliset istutukset, pensaat ja puut ovat pysyneet hyväkuntoisina ja 
siisteinä. 
 
VARASTOT 
Kellarikomero tai muu varastotila 
Muistathan huolehtia myös mahdollisen varastotilan tyhjentämisestä ja siistimisestä. 


