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Hyvä siivottavuus 
on yksi terveen 

sisäilman edellytyksistä 

Siivottavuuteen vaikuttavat kaikki rakennuksen käyttäjät. Huomioithan siivoussopimuksen päivityksen aina, kun tulee 
uusia siivoukseen liittyviä muutoksia, uudistuksia tai aikataulumuutoksia
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Tampereen kaupungin varhaiskasvatus- 
suunnitelma 2017

Tampereen kaupungin perusopetuksen 
opetussuunnitelma 2016

2.7 Laaja-alainen osaaminen

”Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Osaamisen kehittyminen 
alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän.”

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

”Ergonomia, ekologisuus, viihtyvyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys  
otetaan huomioon oppimisympäristöä rakennettaessa ja kehitettäessä.”

”Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioittavan ja yhteis-
vastuullisen oppimisympäristön.”

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

”Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja 
arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia.”

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat
Oppimisympäristöt

”Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin.”

”Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergono-
mia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, 
järjestys ja siisteys.”

”Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonaisvaltainen hyvin-
vointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä 
kasvua ja kehitystä.”
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Hyvällä siivottavuudella varmistetaan terveellinen 
ja turvallinen ympäristö 

Yhteistyö

Hyvä yhteistyö tuo parhaan tuloksen:

Siivoojan kanssa sovitaan siivouspäivien rytmistä.

Henkilökunta huolehtii, että tasopinnat ovat  
siivottavissa.

Siivouksella poistetaan pölyt pinnoilta.

Yleinen järjestys

Ennen siivousta huolehditaan, että työpöydät,  
työtasot, kaappien ylätasot ja ikkunalaudat ovat 
siivottavissa.

Koriste-esineet eivät saa estää pintojen säännöllistä 
puhtaanapitoa.

Kausiluonteisia somisteita tuodaan tiloihin vain har-
kiten ja kauden päätteeksi ne varastoidaan  
asianmukaisesti.

Koneet ja ilmoitustaulut

Tietokoneen näppäimistöön, tulostimiin ja  
Ilmoi tustaulun huokoiselle pinnalle sekä siihen 
kiinnitet tyihin papereihin/esitteisiin laskeutuu  
ajansaatossa pölyä. Pölyt poistetaan säännöllisesti 
niille soveltu vin menetelmin. 

Lattiapinnat

Lattialla ja nurkissa ei säilytetä tavaraa. 

Pyörälliset kalusteet lattialla helpottavat siirtelyä.

Johdot 

Johdot on asennettu asianmukaisesti pidikkeillä pois 
lattia- ja pöytäpinnoilta.

Jatkojohtoja käytetään harkiten. 

Koulu- ja päiväkotiyhteisö mahdollistaa siivouspalvelun toteutumisen pitämällä yleisen  
järjestyksen, tilojen tekstiilit ja kalusteet tarkoituksenmukaisena.
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Uusi oppimisympäristö: säkkituolit,  
pallot, vaahtomuovikalusteet, sermit

Säännöllisestä puhtaanapidosta sovitaan siivouksen 
kanssa.

Säkkituoleille, palloille ja vastaaville on suunniteltu 
säilytyspaikka (lattiapinnan puhtaana pitämiseksi). 

Siivoussopimuksen päivitys aina mikäli oppimis- 
ympäristön kalusteet muuttuvat kesken siivous- 
sopimuskauden.



Tekstiilit

Kaikkien tekstiilien tulee olla  
palosuojattuja, hyväkuntoisia ja ehjiä.

Lelut

Kannellisissa läpinäkyvissä muovi- 
laatikoissa lelut ja tavarat ovat näkyvillä 
ja puhtaanapito on helpompi toteuttaa, 
myös avohyllyissä. 

Huolehditaan lelujen, astioiden,  
hyllyjen ja kaap pien puhtaanapidosta 
säännöllisesti.

Matot

Matot ovat julkiseen tilaan so veltuvia, helposti 
imuroitavia, vesipesun kestäviä ja määrä on  
tarkoituksenmukainen. 

Leikkimatot

Ovat helposti imuroitavia, vesipesun kestäviä ja 
helposti rullattavissa. 

Matoille on säilytyspaikka.

Verhot

Verhot puhdistetaan kerran vuodessa.

Viltit, tyynyt, roolivaatteet ym.

Säännöllinen puhdistus kuukausittain.
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Kalusteet

Käytetään julkisen tilan kalusteita

Ovelliset kalusteet ovat helpoiten puhtaana pidet-
täviä ja estävät tehokkaasti tavaroiden pölyynty-
misen.

Kaapeissa olevat tavarat pidetään järjestyksessä. 
Näin saadaan mahdollisimman paljon tarpeellista 
tavaraa ovien sisäpuolelle. 

Irtokalusteet ovat helposti siir rettäviä ja kalustei-
den määrä on tarkoituksenmukainen. 

Pukukaapit ja lokerikot

Ulko- ja vaihtovaatteet säilytetään niille varatuissa 
paikoissa.

Kaappeihin ja lokerikkoihin ei kerätä tarpeetonta 
tavaraa ja ne tyhjennetään sovitusti.

Pukukaappien päällä ja lattioilla ei säilytetä  
tavaraa. 

Liikuntavaatteet ja -välineet sekä kausivaatteet 
pidetään tiloissa vain sovitun ajan.

Keskeneräiset työt

Materiaalit ja keskeneräiset työt säilyte tään niille 
varatuissa tiloissa.

Projekektiluonteiset isot askartelutyöt, jotka ovat 
kokonsa vuoksi haastavat liikutella sekä luonnosta 
tuodut materiaalit pidetään pölyttöminä.

Valmiit työt pidetään esillä tai varastoidaan vain 
välttämättömän ajan. 

Varasto- ja säilytystiloissa pidetään tavarat  
järjes tyksessä.

Askartelu ja työaineiden 
oppilastyöt
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Tavallinen huonepölykin voi herkimmille aiheuttaa 
hankalaa oireilua - erityisesti, jos pölyä on paljon

Pölyyn voi sitoutua:

• mikrobeja ja homeitiöitä

• ihmisestä syntynyttä hilsettä

• eläinpölyä

• rakennusmateriaalia (VOC-yhdisteet, kuidut)

• kasvien siitepölyä, maitiaisnestettä, itiöitä

• ulkoa tulevia hiukkasia

Pöly voi aiheuttaa:

• allergista nuhaa

• yskää

• silmäoireita

• tulehduksia

Hyvä yhteistyö tuo parhaan tuloksen: Siivoojan kanssa sovitaan siivouspäivien rytmistä

Henkilökunta huolehtii, että tasopinnat ovat siivot tavissa ja siivous huolehtii, että pölyt poistetaan pinnoilta. Kuvassa siivottavuus 
on hyvä, lukuun ottamatta työpöytää.
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Viherkasvit luovat viihtyvyyttä, mutta voivat  
aiheuttaa herkimmille allergiaoireita

Tiloissa olevat viherkasvit eivät saa aiheuttaa allergisia oireita tilan käyttäjille. Henkilökunta on vastuussa viherkasvien 
turvallisuudesta sekä asianmukaisesta ja säännöllisestä hoidosta.

Allergiaoireita aiheuttavat mm.

• lehtien pinnoille kertyvä pöly

• kasvien siitepöly

• tuoksu

• maitiaisneste

Maitiaisneste voi lehtien pinnalle kuivuessaan nousta pölyksi sisäilmaan ja näin ollen aiheuttaa herkimmille oireilua.

Viherkasvien hoito

• Viherkasvit istutetaan altakasteluruukkuihin.

• Viherkasvin säännöllisellä hoidolla multa pysyy kuivana ja siistinä.

• Mullan pinnalla ei saa koskaan olla hometta.

•  Viherkasvien ja tekokasvien lehdille ei saa kertyä näkyvää pölyä

• Yleisissä tiloissa olevien kasvien kohdalla tulee sopia kenen vastuulle hoito ja pölyjen pyyhintä kuuluu.
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