
 
Kun vuokrasopimus päättyy, on myös muuttosiivouksen aika.  
 
Nyrkkisääntönä kannattaa muistaa, että muuttosiivouksen jälkeen asunnon pinnat ovat 
puhtaat irtoliasta sekä pinttymistä.  
 
Seinät ja kaakelit 
Pyyhi asunnon seinät puhtaiksi roiskeista ja muusta liasta. Pyyhi lisäksi valokatkaisijat ja 
niiden ympärys puhtaiksi. Poista jatkovarren avulla pöly ja lika patterin takaosasta ja 
välistä. Pyyhi tarvittaessa patterin ulkopinta puhtaaksi. Pese kylpyhuoneen seinät ja lattia 
sekä keittiön kaakelit huomioiden erityisesti saumat. Jos kylpyhuoneen seinissä on 
punahometta, pese seinät desinfioivalla pesuaineella ja harjalla huolellisesti. Muista myös 
suihkuseinän puhdistus. Pyyhi tarvittaessa jatkovarren avulla kylpyhuoneen katto. 
 
Ellei sinulla ole tiedossa, mitä siivousmenetelmää huoneiden seinäpinta kestää, testaathan 
neutraalia pesuainetta syrjemmässä olevaan kohtaan ennen pesun aloittamista, 
nähdäksesi kestääkö pinta. 
 
Ovet  
Pyyhi oven pinnat ja kahva puhtaiksi. Kiinnitä erityistä huomiota kosketuspintoihin, sillä 
niihin pinttyy helposti likaa (kahvan ympärys jne.).  
 
Ikkunat  
Jos ulkona ei ole pakkasta, pese ikkunoiden kaikki pinnat. Jos ulkona on pakkasta, ei 
ulkopintaa tarvitse pestä. Pyyhi ikkunan pesun yhteydessä karmit ja ikkunalaudat. Poista 
ikkunan pesun jälkeen mahdolliset roiskeet ikkunalaudalta, karmeista ja ikkunan alla 
olevasta seinästä.  
 
Lattia    
Imuroi lattia ja pyyhi / pese se asianmukaisilla menetelmillä ottaen huomioon lattian 
likaisuuden ja materiaalin (vrt. lattiamatto vs. laminaatti laminaatti pestään käyttäen 
mahdollisimman vähän vettä). Pyyhi myös lattialistat. 
 
Kaapit 
Tyhjennä kaapit. Pyyhi kaapit kaikilta sisä- ja ulkopinnoilta puhtaiksi. Kaappien ovet ja 
kahvat pyyhitään puhtaiksi. Muista puhdistaa keittiössä myös roskakaappi ja jäteastiat. 
 
Ilmastointiventtiili  
Poista irtolika venttiilistä ja sen ympäriltä. Jos venttiilin saa irti, irrota se kiertämällä sitä 
vastapäivään ja vetämällä ulos ja puhdista venttiili. Tarkemmat ohjeet löydät nettisivuilta 
www.hoas.fi/asuvalle/oma-koti-kuntoon/ilmanvaihto-ja-tuuletus  
 
 



Tasot 
Pyyhi tasot puhtaaksi ja liota tarvittaessa tahrat tai pinttymät irti. 
 
Kylmäkalusteet  
Tyhjennä jääkaappi ja pakastin. Pyyhi jääkaappi puhtaaksi sisä- ja ulkopinnoilta. Sulata 
pakastin erityistä varovaisuutta noudattaen ja pyyhi tyhjänä puhtaaksi. Älä käytä 
sulatuksessa veistä tai anna jään sulaa lattialle. Puhdista ovet ja kahvat. Tarkemmat ohjeet 
löytyvät nettisivuilta www.hoas.fi/asuvalle/oma-koti-kuntoon/jaakaappi-ja-pakastin 

 
Liesi / uuni 
Puhdista lieden pinnat. Jos liedessä on valurautaiset levyt, huolehdithan ne kuiviksi pesun 
jälkeen ruostumisen ehkäisemiseksi. Puhdista säätimet ja vetimet. Pese uuni sisäpinnoilta 
puhtaaksi. Puhdista uunin ritilä ja pellit tarvittaessa. Puhdista uunipeltien säilytykseen 
tarkoitettu varustelaatikko. Vedä uuni ulos syvennyksestä ja puhdista myös sen ulkopinnat 
sekä seinäpinnat ja lattia uunin alta / takaa.  

 
Liesikuvun /-tuulettimen suodatin  
Pese liesikuvun tai –tuulettimen suodatin. Pyyhi myös pinnat sekä lasi. tarkemmat ohjeet 
löytyvät Hoasin nettisivuilta  
www.hoas.fi/asuvalle/oma-koti-kuntoon/muut-keittion-laitteet-ja-varusteet 

 
Lavuaari ja hanat 
Pese lavuaari. Muista kylpyhuoneen lavuaaria pestessä myös sen alapinta, jonne usein 
pinttyy myös likaa. Puhista lavuaarin hana ja poista mahdolliset kalkkeumat. Pyyhi 
puhtaaksi myös suihkunpää ja sen letku, sekä mahdollinen saippuateline. 

   
Wc-istuin  
Pese wc-istuin ulko- ja sisäpinnalta. Pese istuin kaikilta pinnoilta. Pese myös 
vedentuloreunuksen alta.  Puhdista pöntön jalkaosa.  
 
Vessan vesi- tai hajulukko 
Puhdista ja tyhjennä hajulukko. Jos et ole varma siitä, kuinka hajulukon puhdistus 
tapahtuu, katsothan ohjeet nettisivuilta  
www.hoas.fi/asuvalle/oma-koti-kuntoon/vesi-ja-viemarointi/hajulukon-puhdistus 
 
Lattiakaivo  
Puhdista lattiakaivo. Ellet tiedä kuinka tämä tehdään, kurkkaa ohjeet 
www.hoas.fi/asuvalle/oma-koti-kuntoon/vesi-ja-viemarointi/lattiakaivon-puhdistus 
 
Muistathan myös tyhjentää ja tarvittaessa siivota parvekkeesi sekä 
kellarikomerosi. 

 


