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SpaceVac-imuri puhdistaa
yläpölyt tehokkaasti ja helposti
Meranti on hankkinut käyttöönsä SpaceVac-imurin, jonka
avulla korkealla sijaitsevien pintojen puhdistaminen käy ketterästi ja turvallisesti. Uusi laite on ollut yrityksen käytössä
puolisen vuotta. Kokemukset siitä ovat erittäin hyviä.
Hallintojohtaja Anne Järvenpää Merantista kertoo yläpölyjen poistamisen käyvän nyt paljon entistä kustannustehokkaammin, sillä laitetta käytetään lattiatasolta. Vaikeasti
liikuteltavia ja kalliiksi käyviä nostureita ei enää tarvita. SpaceVacin tarjoama kustannussäästö on jopa 50 prosenttia.
”Pitkien hiilikuituputkien ansiosta SpaceVacilla yltää aina
noin seitsemän metrin korkeuteen. Putket ovat niin kevyet,
että ne on helppo hallita. Erilaisten suuttimien ja väliosien
avulla laite taipuu puhdistamaan vaikeastikin tavoitettavat
paikat”, hän kuvailee.
Hiilikuituputken päässä on videokamera, jonka lähettämän kuvan ansiosta SpaceVacia käyttävä pystyy ohjaamaan
suuttimen aina juuri oikeaan paikkaan. Video voidaan myös
tallentaa tarpeen vaatiessa. Kameran avulla voidaan lisäksi
nähdä moniin sellaisiin paikkoihin, joihin silmä ei yllä. Esimerkiksi talojen vesirännien puhdistustarve on sen avulla helppo
selvittää.

Parempaa paloturvallisuutta
ja sisäilmaa
Anne Järvenpään mukaan SpaceVac on ollut jatkuvasti
varsin työllistetty. Se on käynyt jo putsaamassa yläpölyjä ja
korkealla sijaitsevia pintoja kaupoissa, teollisuushalleissa ja
rakennussiivouksen yhteydessä.
”Yläpölyjen puhdistaminen säännöllisesti on tärkeää muun
muassa paloturvallisuuden ja sisäilman laadun takia”, hän
muistuttaa.
Meranti on käynyt putsaamassa yläpölyt pois muun muassa Budget Sport Oulun tiloista. Myymäläpäällikkö Jorma
Hiltula sanoo, että pölyä kertyy muun muassa erilaisten putkien päälle väkisinkin, kun kaupassa myydään tekstiilejä ja
koneellinen ilmanvaihto pyörittää ilmaa.

Spacevacilla on kätevä imuroida korkealla olevia kohteita.

”Meranti teki työn pitkällä imurilla lattiatasolta. Olen tyytyväinen lopputulokseen ja suosittelin Merantia yläpölyjen poistajaksi eräälle toisellekin myymälällemme”, hän kertoo.
Hiltula arvelee, että samanlainen puhdistus on Budget
Sport Oulussa edessä seuraavan kerran puolenkymmenen
vuoden kuluttua.
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Meranti pitää työmaan siistinä
Pohjola Sairaala nousee hyvää vauhtia Hiirosen kaupunginosaan Oulussa. OP-ryhmään kuuluvan sairaalan rakentaminen
alkoi huhtikuussa ja valmista tulee aikataulun mukaan vuoden
2017 huhtikuussa. Rakennustyöt tekee Lapti Oy, mutta oman
kortensa kekoon kantaa myös Meranti, jonka vastuulla on työmaan siisteys.
Laptin projektipäällikkö Tapio Ronkainen kertoo, että Merantin tehtäväksi on määritelty yhteisesti sovitun puhtaustason
säilyttäminen koko rakennustyön ajan. Pohjola Sairaalan rakentamisessa noudatettiin alkuvaiheessa P2-puhtausluokitusta.
Myöhemmin töiden edistyessä on siirretty tiukempaan P1-luokitukseen.
”Meranti hoitaa tehtävänsä hyvin itsenäisesti, organisoi itse
työnsä ja vastaa siitä. Meidän ei tarvitse sen toimintaan puuttua”,
hän sanoo.

Lisäksi Meranti on tuonut paikalle erikoiskalustoa, jonka avulla
voidaan muun muassa käyttää niin sanottua vesisumutusmenetelmää estämään pölyn leviämistä.
Tapio Ronkaisen mukaan kokemukset Merantin toiminnasta
ovat hyvin myönteiset.
”Yrityksen työskentely on asiantuntevaa ja sitoutunutta. Toki
meillä on kokemusta yhteistyöstä Merantin kanssa myös aikaisemmilta ajoilta”, hän toteaa.
Pohjola Sairaala rakennetaan Kiilakivintielle. Kolmikerroksisen
rakennuksen pinta-ala on noin 7 200 neliömetriä.

Siivousta ja valvontaa
Käytännössä Meranti hoitaa rakennussiivouksen ja valvoo jatkuvasti erilaisten mittausten avulla työmaan puhtaustasoa sekä
raportoi valvonnan tuloksista. Esimerkiksi aliurakoitsijoiden edellytetään noudattavan omassa toiminnassaan vaadittua puhtaustasoa. Mittauksiin kuuluu muun muassa päivittäinen TR-mittaus
sekä kerran viikossa suoritettava pölynmittaus BM Dustdetector
-laitteella.
Vesisumutus on tehokas pölynhallinnan keino rakentamisen
aikana. (Kuva ei liity Pohjola Sairaalan rakentamiseen.)

Kotisiivouksen suosio kasvaa
Siivoaminen kaiken arkipäivän tohinan keskellä ei liene juuri
kenenkään mielipuuhaa. Merantin kotisiivouspalvelu auttaa, mikäli imuroiminen, moppaaminen ja pölyjen pyyhkiminen eivät oikein innosta, mutta kodin haluaa kuitenkin pysyvän siistinä.
Merantin hallintojohtaja Anne Järvenpää sanoo, että ammattilaisen apua käytetään nykyisin yhä enemmän kotien siivoamiseen.
Tätä kehitystä on edistänyt siivouksesta saatava verotuksen
kotitalousvähennys, mutta iso merkitys on Järvenpään mukaan
myös sillä, että ihmiset eivät halua tuhrata vapaa-aikaansa imurin
varressa.
”Raskaan työviikon jälkeen ei ole kiva ryhtyä lauantaiaamuna
keskustelemaan, että kenen vuoro nyt onkaan siivota”, hän kuvailee.
Meranti on tehnyt kotisiivouksia jatkuvasti, mutta nyt yrityksen
on tarkoitus panostaa tähän vielä aikaisempaa enemmän. Järvenpään kokemuksen mukaan kaikenlaiset ihmiset tilaavat ammattilaisia tekemään kotisiivousta.
”Asiakkaamme ovat kaiken ikäisiä, toimivat monenlaisissa am-

Meranti on oululainen puhtausalan ammattilainen. Osaava
henkilökunta ja toimivat prosessit takaavat korkealaatuiset
palvelut kustannustehokkaasti ja luotettavasti. Meranti on
perustettu 1989. Se työllistää yli 85 osaajaa.

mateissa tai ovat eläkkeellä, monilla on lapsia, mutta joukossa on
myös yksin asuvia. Ja asunto voi olla kaikkea ison omakotitalon
ja pienen kerrostaloyksiön väliltä”, hän kertoo.

Helpotusta arkeen
Yhteistä kotisiivouspalvelua käyttäville asiakkaille on kuitenkin se, että kaikki haluavat saada hieman helpotusta arkeensa
ja enemmän aikaa siivousta mukavampaan puuhailuun. Ja työn
jälkikin paranee, kun asialla on puhtausalan asiantuntija.
Meranti on vastikään liittynyt www.naapur.fi-sivustoon, jonka
avulla voi laskea kotisiivouksen hinnan. Tämän jälkeen sivuston
kautta on mahdollista ottaa yhteys Merantiin ja sopia siivouksesta
tarkemmin.
Lisätietoja Merantin kotisiivouksesta saa osoitteista www.
meranti.fi tai www.naapur.fi, puhelinnumerosta 0208 333 150 tai
sähköpostitse meranti@meranti.fi. Jatkuvasta kotisiivouksesta
kiinnostuneille on tarjouspyyntölomake osoitteessa meranti.fi/
kotisiivouskartoitus.
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