
VILLA PARATIISI SIIVOUSOHJEET ASIAKAS

KEITTIÖ

• pyyhi pöydät ja keittiötasot ja kaikki kahvat

• huolehdi, että kaikki astia ovat puhtaat ja paikoillaan, tyhjennä kuivauskaappi, 
voit jättää astianpesukoneen päälle lähtiessäsi

• puhdista ja pyyhi liesi, uuni ja mikroaaltouuni

• vie omat ruoka-aineet jääkaapista pois ja pyyhi tasot (alkuperäispakkauksissa 
olevat ruuat voit jättää) ja ovet ulkopuolelta

• vie bio-, sekajäte, kartonki/pahvit ja muovit mäen päälle jätekatoksen astioihin

• laita uudet roskapussit

• tyhjennä ja puhdista kahvin- sekä vedenkeitin että leivänpaahdin

SAUNA, PESUTILAT JA WC:T

laita ilmastointi päälle kuin aloitat saunatiloissa siivouksen

• tyhjennä kiukaan jäähtyneet tuhkat terassilla olevaan mustaan tuhka-ämpäriin 
(puisen pöytätason alla)

• imuroi

• pyyhi lauteet kostealla rätillä ja saunanpesuaineella, pyyhi kostealla aine pois

• pyyhi ovenkahvat ja valonkatkaisijat yleispesuaineella

• nosta ritilämatot terassille

• imuroi ja luutua lattiat

• luutua myös ritilämatot yleispesuaineella, kun olet laittanut ne lattialle paikoilleen

• pese peili ja saunan ovi sekä suihkun lasiovet lasinpesuaineella

• pese WC-pöntöt ulkoa, suihkun hanat ja lavuaarit kylpyhuone-pesuaineella ja 
WC-pöntöt sisältä WC-puhdistajalla

• tyhjennä roska-astiat ja laita uudet pussit

• jätä käytetyt pyyhkeet ja laudeliina pesuhuoneen koukkuihin roikkumaan

Käännä

SIIVOUSVÄLINEET

• pukuhuoneessa musta kaappi

• jätä likaiset rätit ritilän päälle pesuhuoneessa

• pesuvedet voit ottaa saunan hanasta

LIKAVEDET

• kaada siivouksessa aiheutuvat likavedet 
pesuhuoneen lavuaarin alle viemäriin



HUONEET

• kopistele matot ulkona, imuroi tai luutua lattiat

• pyyhi hyllyt, ovenkahvat ja valokatkaisijat yleispuhdistusaineella

• petaa vuodevaatteet siististi, jätä vuokraliinavaatteet pukuhuoneen penkille

• laita huonekalut samoille paikoille kuin tullessasi

• sulje ikkunat ja ovet, jätä kaikki avaimet huvilan sisälle pöydälle

OLOHUONE

• nosta tuolit pöydille, (imuroi huopatyynyt tuolinjaloista jos vieraana oli koira)

• vie matot ulos ja kopistele 

• imuroi lattia ja luutua tarvittaessa

• pyyhi pyötäliinat puhtaaksi 

PALJU

• paljun siivous kuuluu paljun vuokrahintaa

• älä sammuta lämmitintä!

• jätä kansi päälle jottei paljuun mene roskia 

PIHA, NUOTIOPAIKKA JA PIHAKEITTIÖ

• siivoa jälkesi ja palauta kaikki käyttämäsi välineet samoille paikoille

• puhdista grilliritilät (työväline seinällä) ja laita tuhkat mustaan tuhka-ämpäriin 
(puisen pöytätason alla)

• tyhjennä tuhkakupit (etuterassilla ja paljun vieressä)

• vie roskat ja laita uudet pussit

• pyyhi pöytäpinnat ja tarkista jääkaapin siisteys

• voit jättää kierrätyspullot ja -tölkit jätesäkkeihin terassille

• mikäli lemmikki on ollut mukana, huolehdi sen jäljiltä pihan ja terassin siisteydestä

Siivoukseen ei sisälly (lisämaksu, jos tekemättä)

• tiskaaminen (45 €) astianpesukone voi jäädä päälle

• jätteiden vieminen (sekajäte, biojäte, kartonki/pahvi ja muovit) (45 €), huoleh-
dimme metallista ja lasista ja kierrätyspulloista

• huonekalujen siirtäminen (huonekalut jätetään alkuperäisille paikoilleen) (20 €)

• lakanoiden poisottamista (jätetään pukuhuoneen penkille kasaan) (20 €)

Puutteellinen siivous

• 150 €maksu siivouksen laiminlyönnistä tai 

• peritään seuraavasti lisämaksua keittiö 30 €, sauna, pesutilat ja WC:t 30 €, ul-
kotilat ja terassit 30 €, mökit 10 €/huone ja huvilan huoneet ja olohuone 20 €.

Käännä

VILLA PARATIISI SIIVOUSOHJEET ASIAKAS


