
Kiljavan kurssikeskus 
Saunan siivous 
 
 
 
SAUNAN SIIVOUS 
 
HENKILÖSTÖ:  

4 vähintään 16 vuotiasta 
 
Välineet: 

2 kpl lattiapesuharja 
2 kpl lattialasta (lattiakuivain) 
2 kpl lauteidenpesuharja 
2 kpl sininen tiskiharja 
2 kpl pesusoikko 
2 kpl siivousliina 
1 kpl kova ulkoharja 
1 kpl lakaisulasta ja rikkalapio 
1 pl lauteidenpesuainetta  
 

 
Tehtävät: 

Pukuhuoneet: 
1. Kanna ritilämatot suihkuhuoneeseen. Pese matot lattiaharjalla. 
2. Pyyhi penkit kostealla siivousliinalla 
3. Tyhjennä takat (tuhkat tuhkaämpäriin) 
4. Lakaise lattialta roskat lakaisulastalla 
5. Kastele lattia vedellä ja harjaa lattia puhtaaksi 
6. Kuivaa lattia  
7. Levitä ritilämatot takaisin lattialle 

 
 

Pesu- ja löylytilat: 
1. Pese ritilämatot lattianpesuharjalla ja vedellä. 
2. Rullaa matot kasaan ja aseta rullat pystyasentoon kunkin tilan 

nurkkaukseen 
3. Kastele lauteet ja löylyhuoneen lattia lämpimällä vedellä. 
4. Valmista lauteidenpesuvedet 

a. pesusoikko lähes täyteen vettä. 
b. 1 napinpainallus lauteidenpesuainetta  
c. sekoita 

5. Pese saunan lauteet ja penkki harjalla ja pesuvedellä voimakkaasti 
hangaten. 

6. Kaada tasaisesti toinen pesusoikoista löylyhuoneen lattialle 
7. Pese lattiaharjalla saunan lattia 
8. Huuhtele lauteet ja lattia runsaalla vedellä. 
9. Kuivaa lattia lastalla 
10. Pese tiskiharjalla ja toisessa pesusoikossa olevalla vedellä suihkutilan 

kaikki hanat 
11. Kastele lattia vedellä. 
12.  Kaada puolet pesusoikossa olevasta vedestä suihkutilan lattialle ja toinen 

puoli vedestä toisen suihkutilan lattialle. 
13. Harjaa lattianpesuharjalla suihkutilojen lattiat. 
14. Huuhtele suihkutilat 



15. Kuivaa lastalla suihkutilan lattia ja varmista ettei saunan puolelle jäänyt 
vettä 

16. Jätä saunan ja suihkujen väliset ovet auki. 
17. Levitä ritilämatot takaisin lattioille 
18. Palauta siivousvälineet niille varatuille paikoille 
19. Tarkasta että lattialämmityksen termostaatit ovat asennossa 2 tai 20 

(termostaatteja 5 kpl) 
20. Sammuta pukuhuoneiden tuulettimet (kytkimet pukuhuoneissa) 
21. Sammuta valot (ulkovalot sammuvat kauimmaisen pukuhuoneen 

kytkimistä) 
 

 
Ulkotilat: 
Kesällä (ei lunta maassa) 

1. Harjaa ulkoharjalla ulkopenkki 
2. Käännä puutrallit ylösalaisin. 
3. Harjaa puutrallit alapuolelta kovalla ulkoharjalla 
4. Käännä puutrallit oikein päin 
5. Harjaa puutrallit oikealta puolelta kovalla ulkoharjalla 
6. Nosta trallit penkkien päälle 
7. Harjaa betoniosio laiturille saakka ulkoharjalla puhtaaksi 
8. Aseta puutrallit takaisin paikalleen 

 
Talvella (lunta maassa tai sitä on odotettavissa) 

1. Harjaa ulkoharjalla ulkopenkki 
2. Harjaa trallit puhtaaksi lumesta kovalla ulkoharjalla 
3. Nosta trallit penkkien päälle 
4. Harjaa betonialue puhtaaksi kovalla ulkoharjalla 


