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Keittiö/Kitchen: 

1. kaapit (hyllyt ja ovet pyyhitty molemmin puolin)/cupboards (shelves and doors are wiped both sides) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

2. jääkaappi (tyhjennys, pyyhintä)/fridge (empty and wiped) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

3. pakastin (tyhjennys, pyyhintä)/freezer (empty and wiped) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

4. seinät (roiskeet pyyhitty pois)/walls (dirt wiped away) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

5. hella ja uuni (vedetty pois paikoiltaan ja pyyhitty tausta sekä pesty uuni ja pyyhitty pinnat)/stove and oven (taken out from the place 

and wiped back and oven cleaned) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

6. tasot ja pöytä (pyyhintä)/kitchen level and table (wiped)  

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  
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7. ikkunat (pesu)/windows (wiped) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you   

   send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

 

8. lattia (imuroitu/lakaistu ja pyyhitty)/floor (vacuumcleaned/sweeped/wiped)  

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you   

   send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

 

 

KYLPYHUONE/BATHROOM: 

1. seinät (kunnollinen pesu)/walls (washed properly) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

2. ovi (pyyhintä molemmin puolin)/door (wiped both sides) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

3. peilit ja hyllyt (pyyhintä)/mirros and shelves (wiped) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

4. WC-pytty, lavuaari ja hanat (pyyhintä)/toilet seat, sink, tap (wiped) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

  



Siivous/Cleaning  3 
 

20.4.2020 
 

 
 

 

 
 

Porvoon Op-Isännöintikeskus Oy   Porvoon Op-Isännöintikeskus Oy 
Isännöitsijä / Housing manager  Vuokrausasiat / Rental matters 

Nina Ambrusin    Sari Hatakka 
nina.ambrusin@op-isannointikeskus.fi  sari.hatakka@op-isannointikeskus.fi 

p. 010 256 3183    p. 010 256 3185 
www.lohentie13.com    www.lohentie13.com 

OMA HUONE JA ETEINE/ROOM OF YOUR OWN AND LOBBY: 

1. seinät (roiskeiden pyyhintä)/walls (wipe) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

2. ovi (pyyhintä molemmin puolin)/door (wiped both sides) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

3. lattia (imuroitu/lakaistu ja pyyhitty)/floor (vacuumcleaned/sweeped/wiped) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

 

4. ikkunat (pesu)/windows (wiped) 

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

 

5. huonekalut (pyyhintä), koskee vain kalustettuja asuntoja/furnitures (wipe), rooms with furnitures  

 tehty/done ______ tekemättä/not done _______ (hyväksyn, että minua laskutetaan/I accept you 

     send me an invoice for cleaning) 

 huoltomiehen tarkastus/maintenance acceptance: hyväksytty/ok______           hylätty/not accepted _______ 

 huomautukset/notes:  

 


