
Yhä useammat yritykset ja muut 
yhteisöt ovat huomanneet, että 
puhtauspalvelujen hankkiminen, 
suunnittelu ja toteuttaminen ovat 

yllättävän vaativaa puuhaa. 
Kysymyksiä on paljon ja ne voivat olla 

yllättävän hankalia, kuten esimerkiksi: Miten 
kilpailuttaa oikein siivouspalvelujen tarjoa-
jia? Kuinka varmistaa, että tiloja ei siivota 
liikaa, mutta ei myöskään liian vähän? Mitä 
siivousmenetelmiä pitäisi käyttää? Kuinka 
pölynhallinta rakennustyömaalla olisi syytä 
tehdä?

Apua on onneksi saatavissa. Vastauksia 
kysymyksiin antaa oululainen puhtauspalve-
lujen ammattilainen Meranti. Yritys tarjoaa 
asiakkailleen puhtauteen liittyviä asiantun-
tijapalveluja: konsultointia, suunnittelua ja 
neuvontaa. Lisäksi merantilaiset totta kai 
tekevät myös käytännön siivoustyötä.

Merantin toimitusjohtaja Antti Pietilä 
kertoo, että yrityksen asiantuntijapalvelut 
on suunnattu ennen kaikkea kiinteistöjen 
omistajille, rakennusliikkeille, asunto-osake- 

ja vuokrataloyhtiöille, kunnille ja kau-
pungeille sekä muillekin siivouspalveluja 
hankkiville. Meranti toteuttaa asiantuntija-
palveluja niin yksittäisinä projekteina ja 
toimeksiantoina kuin asiakkaidensa pitkä-
aikaisena kumppanina. 

”Olemme koko Suomessa yksi harvoista 
puhtausalan yrityksistä, joka tällaisia palve-
luja tarjoaa. Silti haluan korostaa, että pääosa 
liiketoiminnastamme on edelleen laaduk-
kaan siivouksen tekemistä hyvin monenlai-
sissa kohteissa”, hän huomauttaa.

PUHTAUDEN- JA 

PÖLYNHALLINTAA

Hyvä esimerkki Merantin tarjoamista puh-
tausalan asiantuntijapalveluista on rakenta-
misen aikaisen puhtauden- ja pölynhallinnan 
konsultointi. 

”Suunnittelemme tarvittavat toimen-
piteet, neuvomme niiden toteuttamisessa 
sekä valvomme siivoustyön laatua muun 
muassa erilaisten mittausten avulla – vaadit-
tiinpa työmaalla sitten P1- tai P2-puhtaus-

luokitusta.  Puhtauden- ja pölynhallinta ei 
tavallisesti ole rakennuttajan tai urakoitsijoi-
den ydinosaamista. Siksi näiden kannattaa 
käyttää hyväkseen meidän asiantuntemus-
tamme”, korostaa Antti Pietilä.

Meranti hallitsee molemmat puhtausluo-
kat ja niiden vaatimukset erinomaisesti. Puh-
tausluokka P1 edellyttää, että rakennustöiden 
päättyessä rakennus on puhdas eikä pinnoilla 
ole irtolikaa tai pölyä ennen talotekniikan 
toimintakokeiden aloittamista. Pölykerty-
mälle on myös määritelty sallitut arvot ennen 
toimintakokeita ja rakennuksen luovutusta. 

P2 puolestaan tarkoittaa, ettei rakennus-
töillä ole erityisiä puhtausvaatimuksia, 
toimintaohjeita tai raja-arvoja pölylle. 
Rakennustyö täytyy kuitenkin tehdä ra-
kentamismääräyskokoelman vaatimusten 
mukaisesti.

”Asianmukaisesti ja vaatimusten mukai-
sesti hoidettu puhtauden- ja pölynhallinta 
sujuvoittaa rakentamista ja tekee työskente-
lystä työmaalla turvallisempaa ja mukavam-
paa. Samalla se varmistaa omalta osaltaan ra-
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kentamisen lopputuloksen korkean laadun”, 
huomauttaa Antti Pietilä.

LAATUPROFIILEJA 

SIIVOUKSELLE

Toinen esimerkki Merantin tarjoamista 
asiantuntijapalveluista on Insta 800 -stan-
dardin mukaisten siivouksen laatuprofi ilien 
laatiminen. Insta 800 on jo pitkään muissa 
pohjoismaissa käytössä ollut siivouksen 
teknisen laadun määrittely- ja arviointijär-
jestelmä. Suomessa standardi hyväksyttiin 
vuonna 2012, mutta sen käyttäminen on 
vapaaehtoista. 

Meranti ryhtyi yhtenä ensimmäisistä 
suomalaisista puhtausalan yrityksistä sovel-
tamaan standardia omassa toiminnassaan. 
Lisäksi se tarjoaa konsultointia Insta 800:n 
tiimoilta etenkin siivouspalvelujen hankki-
joille. 

Merantin avulla ja Insta 800 -standardia 
hyödyntäen puhtauspalvelujen tilaajat voivat 
määritellä selkeästi laatuvaatimuksensa esi-
merkiksi kilpailutuksia toteuttaessaan. 

”Insta 800 -standardista on paljon hyötyä 
niin puhtausalan palveluja hankkiville asiak-
kaille kuin niitä tarjoaville yrityksille, sillä 
se auttaa dokumentoimaan yksiselitteisesti 

ennalta määritellyn laatutason. Standardi 
sisältää myös tarkat kriteerit, joiden avulla 
siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa. 
Näin siivoustyön tilaaja ja suorittaja voivat 
yhdessä tarkastaa, onko sovittu laatutaso 
saavutettu”, selittää Antti Pietilä.

Merantin asiantuntijapalveluihin kuuluvat 
lisäksi muun muassa oikean siivoustarpeen 
määrittely erilaisille ja eri käytössä oleville 
kiinteistöille, sovitun siivoustyön ja sen laa-
dun seuranta  Pancomp Clean -järjestelmällä, 
puhtaanapidon ja siivouksen analysointi 
ja kehittäminen sekä koulutus, opastus ja 
perehdyttäminen.

Merantin toimitusjohtaja Antti Pietilä ja palveluesimies Heidi Sääskilahti pohtimassa rakennustyömaan puhtauden- ja pölynhallintaa.

Vaatimusten mukaisesti 
hoidettu puhtauden- ja 
pölynhallinta sujuvoittaa 
rakentamista ja tekee 
työmaatyöskentelystä 
turvallisempaa ja 
mukavampaa.
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