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Palvelutasovaatimus
ylläpitosiivous ja perussiivous

Asiakas:

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Kohteet:

Tiedepuisto 3, Pori
Professorintie 5, Pori
Luuta-Kreetantie 1, Pori
Raja-Hiltantie 4, Pori
Ulasoorintie 4, 12 ja 14, Pori

Palvelutasovaatimuksen ylläpitosiivouksen työmäärää tarkistetaan vuoden 2018 lopussa.
Tila ja tehtävät työt
Arkistot,
lämmönjakohuoneet, IVtilat
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
puhdistus
Lattian puhdistus

Tila ja tehtävät työt
Auditoriot, luentosalit
Tarkistussiivous

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

2xv

2xv

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
Päätearkisto: rajattu pääsy

ovet, ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet
(ulottuvuuskorkeus)
tarvittaessa konemenetelmä

Huomioitavaa
1 x kk

X

muu

1 x pv

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X

Keräyspaperi 1 x vko

X

ovet, ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)

Pöytien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä

X

Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Taulujen puhdistus
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Peilien pyyhintä
Pesualtaiden +
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus

X

X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X

X
X
X

tai tarvittaessa
X
X

korkeudelta 180-250cm,
vapaat tasopinnat
tarvittaessa konemenetelmä
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Tila ja tehtävät työt
Aulat, hallit ja eteiset,
odotustilat
Tarkistussiivous (pääaulat,
odotustilat)
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

Taajuus
5 x vko

1 x kk

muu

Huomioitavaa
Pääaulan käyttöaika
klo 7-21:30
1 x pv

X
X

X

Vaihtomattojen imurointi
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X
X
X

Tila ja tehtävät työt
Hoitohuoneet,
asiakaspalvelutilat

1 x vko

X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden, vesipisteiden
ja taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

Tila ja tehtävät työt
Hissit
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Peilien pyyhintä
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

3 x vko

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X

tai tarvittaessa
X

X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X

ovet ja ovenpielet,
käyttötaulut, seinät
(ulottuvuuskorkeus)

X
X
X

Taajuus
5 x vko

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Vitriinien pyyhintä
(ulkopinnat)
Pesu- ja kaatoaltaiden,
vesipisteiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden
täyttäminen ja puhdistus

X

3 x vko

1 x vko

X

1

x
kk

muu

Huomioitavaa
- ehostus
- kosmetologit
- jalkahoitajat
- hierojat
keräyspaperi 1 x vko
ovet ja ovenpielet, seinät,
väliverhot, valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja
kaapit, vapaat pinnat

X
X
X

X

tai tarvittaessa
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Peilien pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Vaihtomattojen imurointi
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X
X

Tila ja tehtävät työt
Huuhteluhuoneet

X

X
X

X

Taajuus
5 x vko

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä

X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Pesu- ja kaatoaltaiden
sekä taustaseinien
puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Suihkulaitteiden puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattiakaivojen puhdistus
Lattian pesu

X

Tila ja tehtävät työt
ICT-tilat

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

3 x vko

1 x vko

1

x
kk

muu

X

Huomioitavaa
- välinehuolto

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja
kaapit, vapaat pinnat

X

X

tai tarvittaessa

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
X

tarvittaessa konemenetelmä

Taajuus
5 x vko

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X

Pöytien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä

X

Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

3 x vko

1 x vko

1

x
kk

muu

X

Huomioitavaa
- ICT-areena
- koneiden huolto
keräyspaperi 1 x vko
ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)

X

ikkunalaudat, hyllyt ja
kaapit, vapaat pinnat

X
X

tai tarvittaessa
X

X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
4xv
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Tila ja tehtävät työt
Juhlasalit, liikuntasalit
Tarkistussiivous
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

Taajuus
5 x vko

Tila ja tehtävät työt
Kahvi- ja ruokahuoneet,
taukotilat
Roskakorien ja
biojäteastioiden tyhjennys
ja puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

muu

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
X
X
2xv

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
Professorintie 5

X
X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X

keräyspaperi 1 x vko

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet, ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Roskakorien ja
biojäteastioiden tyhjennys
ja puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

Huomioitavaa
1 x kk

X

Pöytien pyyhintä
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Liesien pyyhintä
Pesualtaiden +
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Jääkaapit, mikroaaltouunit,
liesituulettimet,
astianpesukoneet, pyyhintä
ulkopuolelta
Seinien roiskekohtien
puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

Tila ja tehtävät työt
Kahvilat

1 x vko

X
X

Peilien pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä
Katsomon puhdistus
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

3 x vko

X

ikkunalaudat, hyllyt, kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X

tai tarvittaessa

X

X
X
X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1

x
kk

muu

Huomioitavaa
- opetuskahvila
- myymälä
- baariluokka

X

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
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ovet, ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
- opiskelijat huolehtivat

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

Tila ja tehtävät työt
Kampaamotilat
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

- opiskelijat huolehtivat
X
X
X
X
X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x kk

muu

X

Huomioitavaa
- harjoitustyösali
- asiakaspalvelusali

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet, ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat
vai: opiskelijat huolehtivat

X

Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden +
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus

X

X
X

tai tarvittaessa

X
X

X
X

Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Astianpesupöytien ja
liesien puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus

1 x vko

X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä

Tila ja tehtävät työt
Keittiöt ja keittokomerot
Roskakorien ja
biojäteastioiden tyhjennys
ja puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
- opiskelijat huolehtivat
osittain

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

Huomioitavaa
ml. minikeittiöt

X

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet, ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
2 x vko
X
X
X

tai tarvittaessa
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Seinistä roiskekohtien
puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä
Jääkaapit, mikroaaltouunit,
liesituulettimet,
astianpesukoneet, pyyhintä
ulkopuolelta
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

Tila ja tehtävät työt
Kirjasto-, lukusalit
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

2 x vko
X
X

X
X

Taajuus
5 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Lattian puhdistus

3 x vko

X

Pöytien pyyhintä
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Hyllyjen vapaiden pintojen
puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

Tila ja tehtävät työt
Kodinhoitohuone,
kuivaushuone
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Kodinhoitokoneiden
tasopintojen puhdistus
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Kuivauskaappien
alatasojen puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X
X

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet (ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X
X

tai tarvittaessa

X
X
X
X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
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Lattiakaivojen puhdistus
Lattian pesu
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

Tila ja tehtävät työt
Kopiointi-,
tulostushuoneet
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

2 x kk
2 x kk
4xv

Taajuus
5 x vko

3 x vko

muu

keräyspaperi 1 x vko
tietosuoja/silppuri 1 x vko
ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet, ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)

X

X

ATK- ja AV-laitteiden tms.
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Posti- ja varastolokeroiden
pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X

tai tarvittaessa
X
X

ulkopinnat ja ovet
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Tila ja tehtävät työt
Kotitalousluokat
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

Huomioitavaa
1 x kk

X

Pöytien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä

Tila ja tehtävät työt
Korjaushallit
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

1 x vko

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)

X

tai tarvittaessa

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
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Pöytien pyyhintä

X

Tasopintojen pyyhintä

X

Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Tila ja tehtävät työt
Kuntosalit
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X

tai tarvittaessa
X

X
X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

X

Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Kuntoilulaitteiden
puhdistus kauttaaltaan
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Kuntoilulaitteiden
puhdistus kauttaaltaan
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella
Tatamien/
pehmustemattojen
puhdistus
Tatamien/
pehmustemattojen
perusteellinen puhdistus

X

Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
2 x kk

Tasopintojen pyyhintä

Tila ja tehtävät työt
Käytävät
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

- opiskelijat huolehtivat
osittain
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X

tai tarvittaessa

X
X
2 x kk
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
X

3xv

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

konemenetelmä

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
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Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Peilien pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Ikkunalautojen puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Vaihtomattojen imurointi
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella
0-krs:n käytävät

X
X
X

Tila ja tehtävät työt
Laboratoriot
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Keräyspaperilaatikoiden
tyhjennys
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Pöytien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä
Vetokaappien pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden, allastasojen
ja taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Taulujen puhdistus
Peilien pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Seinistä tahrakohtien
puhdistus
Ikkunalautojen puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

Tila ja tehtävät työt
Lääkehuone
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

tai tarvittaessa
X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X

X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Tiedepuisto 3

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X
X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)

X
X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat
2 x vko

X
X
X

tai tarvittaessa

X
X
X

X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
4xv

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

Huomioitavaa
- rajoitettu kulku, koodattu
avain

X
X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
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Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden +
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Tila ja tehtävät työt
Neuvottelu-,
kokoushuoneet
Tarkistussiivous
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X
X
X

tai tarvittaessa

X

X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X
X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella
Tekstiililattioiden imurointi
Tekstiililattioiden
tahranpoisto
Tekstiililattioiden
perusteellinen puhdistus

X

Tila ja tehtävät työt
Opetustilat,
monimuototilat
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
X
X

harjaava mattoimuri
tai tarvittaessa
3xv

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

pesu painehuuhtelukoneella

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X

keräyspaperi 1 x vko

X

ovet ja ovenpielet,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet, seinät, taite- ja
väliseinät, sermit
(ulottuvuuskorkeus)

Pöytien/pulpettien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä

X

Taulujen puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi

X
X

X

ikkunalaudat, hyllyt,
kaapistot, tuoteportit tms.,
vapaat tasopinnat
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Pesualtaiden,
kaatoaltaiden ja vesi/juomapisteiden +
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Kenkätelineiden ja -hyllyjen
pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Vetokaappien ja
pöytälamppujen pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Tatamien/
pehmustemattojen
puhdistus
Tatamien/
pehmustemattojen
perusteellinen puhdistus
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella
Tekstiililattioiden imurointi
Tekstiililattioiden
tahranpoisto
Tekstiililattioiden
perusteellinen puhdistus

X

Tila ja tehtävät työt
Opinto-ohjaushuoneet

X
X
X
X
X

X
X

konemenetelmä

X
X

tai tarvittaessa

X
X

harjaava mattoimuri
tai tarvittaessa
3xv

Taajuus
5 x vko

X

Pöytien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

3xv

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden +
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

tai tarvittaessa

3 x vko

1 x vko

1

X

x
kk

muu

pesu painehuuhtelukoneella

Huomioitavaa
- moniammatill.
ohjaushuoneet
- opintotoimisto,
asiakaspalvelupiste,
neuvonta

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet, ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X

X
X
X

tai tarvittaessa
X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

tai tarvittaessa

X
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Tila ja tehtävät työt
Palvelinhuoneet

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Yläpölyjen pyyhintä

2xv

Lattian puhdistus

2xv

Tila ja tehtävät työt
Pesuhuoneet, suihkut
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

2xv

2xv

1xv

Taajuus
5 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X

Lattian puhdistus
Lattiakaivojen puhdistus
Lattian pesu

X

Tila ja tehtävät työt
Pukuhuoneet
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus

3 x vko

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
tarvittaessa konemenetelmä

X

X

Vaihtomattojen imurointi
Lattian puhdistus

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

2xv

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Peilien pyyhintä
Seinistä roiskekohtien
puhdistus
Suihkuseinien pesu
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Kaakeliseinien
perusteellinen puhdistus
Suihkulaitteiden puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

Tila ja tehtävät työt
Portaat
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Kaiteiden ja niiden
rakenteiden puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

Huomioitavaa
tilat käytössä 24/7, pääsy
rajattu/valvottu, siivous
erikseen sovittavana aikana

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X

suihkuseinät
X

X

tai tarvittaessa
X

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
X

tarvittaessa konemenetelmä

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
(ulottuvuuskorkeus)

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
X

Taajuus
5 x vko

X

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu
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Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
Naulakoiden pyyhintä
Kuivauskaappien
puhdistus (alatasot,
kosketuspinnat)
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Tila ja tehtävät työt
Ruokasalit, ruokasalin
kabinetit
Tarkistussiivous
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Ikkunalautojen puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä
Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

Tila ja tehtävät työt
Ryhmätyötilat
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, kaapistojen
ovet, ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X

tai tarvittaessa

X
X
X

X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

Huomioitavaa
n. 1 000 ruokailijaa

X
X
X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
- keittiöhenkilökunta
puhdistaa
- keittiöhenkilökunta
puhdistaa

X
X

tai tarvittaessa
X

X
X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat
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Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Peilien pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella
Tekstiililattioiden imurointi
Tekstiililattioiden
tahranpoisto
Tekstiililattioiden
perusteellinen puhdistus

X

Tila ja tehtävät työt
Saunat
Tarkistussiivous
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X
X

X
X

X
X
X

harjaava mattoimuri
tai tarvittaessa
3xv

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

pesu painehuuhtelukoneella

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

Taso- ja pystypintojen sekä
lauteiden puhdistus
Saunan lauteiden
perusteellinen puhdistus
yläpuolelta
Saunan lauteiden ja
seinien perusteellinen
puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus

X

Lattiakaivojen puhdistus
Lattian pesu

X
X

Tila ja tehtävät työt
Siivouskeskus, -komerot
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
seinät: nojailukorkeus
X

4xv

X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
mikäli ei lattiakaivoa
(infrapunasauna)
tarvittaessa konemenetelmä

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X
X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Seinistä roiskekohtien
puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Hiekanerottelijan puhdistus

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X

tai tarvittaessa

X
X

X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
2xv
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Lattiakaivojen puhdistus
Lattian pesu

Tila ja tehtävät työt
Terveydenhoidon tilat

X
X

Taajuus
5 x vko

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X

Pöytien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä

X

Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
Tutkimuspöytien pyyhintä
Instrumenttipöytien
pyyhintä
Väliverhot
ATK-ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Naulakoiden pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Tila ja tehtävät työt
Toimistot, työhuoneet,
työtilat
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

tarvittaessa konemenetelmä

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

X

Huomioitavaa
- opisk.terv.hoitaja
- o.tervh.lääkäri
- hoitohuone, -tila
- lepohuone
- hammashuollon tilat

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X

tai tarvittaessa

X
X
X

suojapaperin vaihto
vapaat pinnat
X
X

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

Huomioitavaa
ml. opettajienhuoneet ja työtilat

X
X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Peilien pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Naulakoiden pyyhintä

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X

X
X
X

tai tarvittaessa

X
X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
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Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella
Tekstiililattioiden imurointi
Tekstiililattioiden
tahranpoisto
Tekstiililattioiden
perusteellinen puhdistus

Tila ja tehtävät työt
Tuotanto-, työsalit
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

X

X
X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X

tai tarvittaessa
X

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

X

X

Lämpöpattereiden
puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

X

Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X

Lasipintojen pesu

Tila ja tehtävät työt
Valvomot
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

muu

X

Istuimien
pyyhintä/harjaus/imurointi
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Yläpölyjen pyyhintä

Kumiritilä-/tk-matot
imurointi/puhdistus
Venttiilien puhdistus
Lattian puhdistus
Talvipuutarhat tms.

pesu painehuuhtelukoneella

X

X

Tila ja tehtävät työt
Tuulikaapit
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit

tai tarvittaessa
3xv

Tasopintojen pyyhintä

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

tarvittaessa konemenetelmä
2xv

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ulkopuolelta, ulkolämpötilan
ollessa ≥+1 oC

X

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
4xv
X

tarvittaessa konemenetelmä
Tiedepuisto 3

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

muu

Huomioitavaa
eteistiloineen

X
X

X
X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
ilmoitustaulut
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat
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ATK- ja AV-laitteiden
vapaiden tasopintojen
puhdistus
Naulakot tms.
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Tila ja tehtävät työt
Varastot

X
X

X

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

1 x kk

Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä

X

Lattian puhdistus
Lattian pesu
yhdistelmäkoneella

X

Tila ja tehtävät työt
WC-tilat
Tarkistussiivous
Roskakorien tyhjennys ja
puhdistus
Saniteettiroska-astioiden
tyhjennys ja puhdistus
Kosketus- ja
likaantuneiden kohtien
pyyhintä + välilasit
Pesualtaiden ja
taustaseinien puhdistus
Annostelijoiden täydennys
ja puhdistus
Tasopintojen ja pöytien
pyyhintä
Käsisuihkujen ja
suihkulaitteiden puhdistus
Peilien pyyhintä
Putkien pyyhintä
Ylätasopintojen puhdistus

muu

X

X
2xv

Huomioitavaa
- hallinnon varastotilat
- ICT/kone- ja tarvikevarasto
- opetusvälinevarastot tms.
- VSS

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet,
(ulottuvuuskorkeus)
ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat
korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
tarvittaessa konemenetelmä

2xv

Taajuus
5 x vko

3 x vko

1 x vko

Huomioitavaa
1 x kk

muu

2 x pv

Tiedepuisto 3:n wc-tilat

X
X
X

ovet ja ovenpielet, seinät,
valokatkaisimet, hanat,
(ulottuvuuskorkeus)

X
X

tai tarvittaessa

X

ikkunalaudat, hyllyt ja kaapit,
vapaat pinnat

X
X
X
X

Yläpölyjen pyyhintä
WC-istuimien puhdistus
Lattiakaivojen puhdistus
Lattian puhdistus
Lattian pesu

korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat
tarvittaessa konemenetelmä

X

hyllyt, kaapit, tasot, vapaat
pinnat
korkeudelta 180-250 cm,
vapaat tasopinnat

X
X
X
X

tarvittaessa konemenetelmä
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Perussiivous
Perussiivottava pinta
Kattojen kuiva- /nihkeä/kosteapyyhintä
Seinien puhdistus
Väli- ja jakoseinien ja sermien
puhdistus
Seinäkoristeiden kevytpuhdistus,
pölyjen poisto.
Pattereiden ja venttiilien puhdistus
Valaisimien puhdistus
Kovien kalusteiden perusteellinen
puhdistus
Pukuhuonekaappien puhdistus
sisältä ja ulkoa
Ovien ja ovenpielien puhdistus
kauttaaltaan
Kosketuspintojen puhdistus
ATK- ja AV-laitteiden kevytpuhdistus
Tekstiilikalusteiden
puhdistus/imurointi/tahranpoisto
Ikkunoiden pesu
Lasipintojen pesu

Lattian peruspesu ja suojaus
Lattialistojen puhdistus
Lattioiden paikkavahaus
(tarvittaessa)
Tekstiilimaton peruspesu

taajuus Huomioitavaa
1xv
Pintamateriaalin, pintakäsittelyn ja tilan
käyttötarkoituksen mukaan.
1xv
Myös laskevat seinät,
järjestelmäväliseinät, poimuseinät ja
puusäleikköseinät.

1xv
1xv
1xv

Tarvittaessa pesu.

1xv

Myös paljeovet.

1xv
1xv
1xv

1xv

Tarvittaessa pesu
painehuuhtelukoneella.
Ulottuvuuskorkeudelta ja hyvin
avattavien sekä esteettömien ikkunoiden
pesu kauttaaltaan.
Ikkunoiden ja välilasien kaikkien pintojen,
kehysten ja ikkunalautojen puhdistus,
valumajälkien poisto.
Sälekaihtimien, pimennys- ja
lamelliverhojen puhdistus.
Verhojen poisotto, pesettäminen sekä
paikalleen laitto joka 3. vuosi.
Yläikkunoiden pesu joka 3. vuosi.
Tuotantosalien ikkunoista pestään sisäja ulkopinnat.
Lattiamateriaalin mukaan.

1xv

Painehuuhtelukoneella

1xv

Perussiivouksesta tehdään suunnitelma, joka hyväksytetään palvelun tilaajalla.
Perussiivous koskee kaikki tilaluetteloiden tiloja.
HUOM: Ikkunoiden pesu tehdään heinä-/elokuussa kokonaisuutena. Työntarkastus tehdään
perussiivouksen laatukierroksella.
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Toiminnan kuvaus
Ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen siivottavat pinnat Kiinteistö-RYL 2009:n
määritelmän mukaisesti.
Työohjeiden mukainen ylläpitosiivous tehdään arkipäivinä maanantaista perjantaihin.
Kiinteistöjen opetustilojen siivousajankohdan määrittävät tilavaraukset. Pääsääntöisesti
opetustilojen tulee olla siivottuina klo 8.00 riippuen tilan käytöstä.
Henkilöstön tilat ja auditorio tulee olla siivottuina klo 8.00 mennessä.
Ylläpitosiivouksessa tulee huomioida myös harvemmin tehtävät jaksotyöt. Lattioita on
säännöllisesti puhdistettava ja hoidettava koneellisesti, käyttäen asianmukaisia koneita
pintamateriaalien vaatimusten mukaisesti. Lattiamateriaalien tulee olla koko sopimuskauden
hyvässä kunnossa, oikein hoidettuina ja suojattuina.
Konemenetelmien vähimmäismäärät tilatyyppikohteisesti on määritelty erillisellä liitteellä.
Siivous sisältää myös mahdollisten eritetahrojen poiston sekä tilojen järjestelytyöt esim.
neuvottelutiloissa.
Iltapäiväsiivouksen yhteydessä siivoojan tulee tarkastaa/sulkea tilojen ikkunat ja ovet.
Siivous pitää sopeuttaa joustavasti kiinteistön toiminnan tarpeen ja toimintarytmin
mukaisesti.
Ylläpitosiivoukseen kuuluu myös wc- ja käsipyyhepapereiden, kangaspyyherullien ja
nestesaippuoiden lisääminen, kulutuksen seuranta sekä laitteiden puhdistaminen.
Roskakorien tyhjennykset koskevat seka-, energia- ja biojätettä. Palveluun sisältyvät
tarvittavat roskapussit ja jätesäkit.
Ylläpitosiivouskaudella pitää varautua tekemään tarpeen mukaan eri tiloissa
paikkavahauksia ilman lisäveloitusta hyvän puhtaustason ylläpitämiseksi, esim. opetus-,
ruokasali- ja aulatiloissa.
Työsalit toimivat myös opetustiloina.
Kaikkien tilojen siivouksessa huomioitava yläpölyjen poistamisen tärkeys.
Kaikissa kohteissa kiinnitettävä erityistä huomiota saniteettitiloissa olevien papereiden,
saippuoiden ja käsihuuhteiden (siellä missä käytetään) riittävyyteen!
Yleisnimitys ”istuimet” tarkoittaa myös esimerkiksi tiloissa olevia sohvaryhmiä, keinutuoleja,
säkkituoleja, raheja sekä kuutiopehmotuoleja tms.
Taso- ja pystypintojen puhdistuksessa tulee huomioida myös seinäpinnoilla olevien
ulokkeiden, esim. alkusammutus- ja ensiapupisteiden, pölyjen poisto.
Tilat voivat olla käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Lattioiden puhdistus yhdistelmäkoneella vähintään neljä kertaa vuodessa tai
tilatyyppikohtaisen ohjeistuksen mukaan 2 x v. Tekstiililattioiden pesu 3 x vuodessa, jonka
lisäksi perussiivous.
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Kohteiden erityishuomioita
Tiedepuisto 3:
Tiedepuiston ruokasalissa ruokailee päivittäin noin 1 000 ruokailijaa porrastetusti: klo 10:45,
11:15 ja 11:45. Tiloissa myös ulkopuolisia kävijöitä.
Professorintie 5 (pintakäsittelytilat):
Pintakäsittelytilojen teollisen työsalin siivous 5 x vko.
Rakennusmaalareiden tiloissa on paljon hiontapölyä.
Puuosastolla lattian imurointi 5 x vko ja pesu yhdistelmäkoneella 1 x vko.
Opiskelijat puhdistavat yläpölyt sekä huolehtivat puutavaravaraston siivouksen.
LVI-alan tiloissa on paljon likaa mm. metallisilppua, joka on hankala poistaa. Työsalien
lattioiden pesu yhdistelmäkoneella toivotaan tehtävän ennen taukoja.
Ruokasalin pöytien, tuolien ja lattian puhdistus 5 x vko, lattian pesu yhdistelmäkoneella 1 x
vko.
Kuntosalin käyttö on vähäistä.
Auto- ja logistiikka-alan korjaamon työsalin lattian pesu 1 x vko, kerran kuukaudessa työsalin
lattian pesu kauttaaltaan (opiskelijat tyhjentävät ja siirtävät tavaroita, jotta pesu on
mahdollista).
Laboratorion prosessin tiloissa suihkujen käyttö on vähäistä.
Keskusvaraston siivous 2 x vko.
Ulasoorintie 12:
Koneistamossa kuluu runsaasti wc-paperia ja nestesaippuaa.
Naisten pukuhuoneessa käytetään ainoastaan wc-tilaa.
Ulasoorintie 14:
Opettajien työhuoneiden roskien tyhjentäminen 3 x vko.
Runsaasta likaantuvuudesta johtuen opiskelijoiden taukotilan pöytien, tuolien ja lattian
siivous päivittäin.
Opiskelijoiden suihkutilat ovat runsaasti likaantuvia.
Saunan löylyhuoneen siivous 2 x vuodessa riittävä.
Luuta-Kreetantie 1:
Opiskelijat käyttävät käsivoidetta.
Opiskelijoiden suihkutilat vähäisellä käytöllä.
Saunan löylyhuoneen siivous 1 x vuodessa riittävä.
Nk. muurauspuolen portaiden puhdistus 5 x vko.
Liitutauluja käytetään paljon, puhdistus 3 x vko.
Silkkikukkien puhdistus 1 x vuodessa.
Raja-Hiltantie 4:
Pienissä tiloissa on paljon opiskelijoita, kiinnitetään erityistä huomiota kakkien
kosketuskohtien ja wc-tilojen puhtauteen.
Kaikissa tiloissa käytetään käsihuuhdetta.
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Kaikissa kohteissa kiinnitettävä erityistä huomiota saniteettitiloissa olevien papereiden,
saippuoiden ja käsihuuhteiden (siellä missä käytetään) riittävyyteen!
Vaihtomattojen imurointi vähintään 3 x vko.
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Laatuohjeet
Kohteet:

Tiedepuisto 3, Pori
Professorintie 5, Pori
Luuta-Kreetantie 1, Pori
Raja-Hiltantie 4, Pori
Ulasoorintie 4, 12 ja 14, Pori

Päivittäin siivottavat tilat:
Siivouksen jälkeen tilat ovat siistit ja huolitellut.
Puhtaustaso on hyvä, pinnat ovat hoidetut ja kalusteet ovat järjestyksessä.
Saniteettitilat ovat puhtaat ja hygieeniset.
Tarviketäydennykset on tehty.
Lattiat ovat puhtaat ja hoidetut. Niissä voi olla vähäistä kulumaa.
2-3 kertaa viikossa siivottavat tilat:
Siivouksen jälkeen tilat ovat siistit.
Puhtaustaso on kohtalaiset hyvä, pinnat ovat hoidetut ja kalusteet ovat
järjestyksessä.
Tarviketäydennykset on tehty.
Lattiat ovat puhdistetut, mutta niissä voi olla jonkin verran pinttynyttä likaa sekä
kulumaa.
Siivouskertojen välillä on jonkin verran kertynyttä pölyä, irtoroskaa ja tahroja.
Kerran viikossa tai harvemmin siivottavat tilat:
Siivouksen jälkeen tilat ovat siistit.
Pinnoilla voi olla pinttynyttä likaa.
Lattiat voivat olla kuluneet ja niissä voi olla pinttynyttä likaa.
Siivouskertojen välillä on kohtuullista likaantumista, mikä ei haittaa tilojen
normaalia käyttöä.

