KOORDINAATTORIN
PALVELUJEN
KYSYNTÄ ON
VAHVASSA KASVUSSA.
KYSYNTÄÄ VETÄÄ
ETENKIN
RAKENNUSALA.

Merantin uusi
asiantuntijapalvelu:
puhtaudenhallinnan
koordinaattori
Koordinaattori parantaa siivouksen
laatua ja säästää kustannuksia.
TEKSTI: KARI AROKYLÄ

YRITYSESITTELY

O

ululainen Meranti Siivouspalvelut on ryhtynyt tarjoamaan asiakkailleen puhtaudenhallinnan koordinaattorin
palvelua. Kysymyksessä on uusi kokonaisuus Merantin
monipuolisten asiantuntijapalvelujen valikoimassa. Uutuuden
päämääränä on parantaa siivouksen toteutunutta laatua ja säästää
asiakkaiden kustannuksia.
Merantin toimitusjohtaja Antti Pietilä kertoo, että aluksi yritys
tarjoaa puhtaudenhallinnan koordinaattorin palvelua ennen kaikkea rakennussiivoukseen, mutta jatkossa myös laajemmin muun
tyyppiseen siivoukseen sekä muille toimialoille.
”Koordinaattorin tehtävä on ennen kaikkea varmistaa, että
toteutettava siivous vastaa asiakkaan tarpeita ja toiveita. Hän
mitoittaa ja aikatauluttaa siivoustyön ja sen eri vaiheet sekä
valitsee käytettävät työmenetelmät niin, että ne ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja tuottavat halutun tuloksen”,
hän selittää.
Etenkin rakennussiivouksen yhteydessä koordinaattorin on
myös tärkeää ymmärtää, mitä lian ja pölyn lähteitä rakennustyön
eri vaiheissa on. Yleisemmin ajatellen taas on olennaista, että
koordinaattori pystyy lisäksi sovittamaan puhtaudenhallinnan
rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin.
”Koordinaattori voi luonnollisesti myös seurata käytännön siivoustyön suorittamista ja arvioida sen sujumista. Tämä on tärkeää
muun muassa siksi, että hyvällä siivouksella pystytään ehkäisemään sisäilmaongelmien syntymistä”, mainitsee Pietilä.
Toimitusjohtaja Antti Pietilä ei lepää laakereillaan vaan kehittää
koko ajan uusia palveluja siivoustoimialalle.
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ITSENÄINEN
ASIANTUNTIJA
Pietilä korostaa, että puhtaudenhallinnan koordinaattori on itsenäinen asiantuntija. Asiakkaat voivat mainiosti hankkia merantilaisen koordinaattorin palveluja, vaikka käytännön siivoamisen
suorittaisi joku muu yritys. Toki Meranti mielellään tekee myös
varsinaisen siivoustyön.
Miksi koordinaattoria sitten ylipäänsä tarvitaan?
”Rakennusliikkeet, rakennuttajat, isännöitsijätoimistot tai vaikkapa kiinteistöjen omistajat ovat omien alojensa asiantuntijoita.
Niillä on kuitenkin harvoin osaamista puhtauden- ja pölynhallinnassa. Siksi niiden kannattaa hankkia siivoukseen ja sen suunnitteluun puhtausalan osaajan palveluja”, toteaa toimitusjohtaja Pietilä.
Hänen mukaansa koordinaattorin palvelujen kysyntä onkin
vahvassa kasvussa. Kysyntää vetää tässä vaiheessa etenkin rakennusala – asiakkaina on niin rakennusliikkeitä kuin rakennuttajia.
LAADUKAS SIIVOUS
YHÄ PÄÄOSASSA
Antti Pietilän mukaan ei ole lainkaan tavallista, että siivousyritykset tarjoavat Merantin tapaan puhtausalan asiantuntijapalveluja.
”Silti on syytä korostaa, että pääosa liiketoiminnastamme on
edelleen laadukkaan siivouksen suorittamista hyvin monenlaisissa
kohteissa kuten liike- ja asuinkiinteistöissä, sairaaloissa, rakennus-

työmailla ja kodeissa”, hän huomauttaa.
Siivoaminen kannattaakin jättää ammattilaisten hoidettavaksi.
Toimitusjohtaja Pietilä toteaa, että puhtauden vaaliminen on työtä,
jossa vaaditaan vankkaa osaamista sekä ammattilaisten työvälineitä
ja puhdistusaineita.
Laadukkaalla siivoamisella on pitkälle tulevaisuuteen yltäviä
vaikutuksia: se muun muassa auttaa säilyttämään kiinteistöjen
arvon koko niiden elinkaaren ajan sekä varmistaa asuin- ja työympäristöjen pysymisen viihtyisinä ja terveellisinä.
”Puhtaissa tiloissa on mukavaa, terveellistä ja turvallista asua ja
tehdä töitä”, kiteyttää Pietilä.
HYÖDYLLINEN
INSTA 800 -STANDARDI
Merantin edelläkävijyydestä kertoo myös se, että yritys ryhtyi
yhtenä ensimmäisistä alan toimijoista Suomessa soveltamaan Insta
800-standardia omassa toiminnassaan.
Toimitusjohtaja Pietilän mukaan 800 -standardista on paljon
hyötyä niin puhtausalan palveluja hankkiville asiakkaille kuin niitä
tarjoaville yrityksille. Standardi auttaa dokumentoimaan yksiselitteisesti ennalta määritellyn laatutason. Se sisältää myös tarkat
kriteerit, joiden avulla siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa.
”Näin siivoustyön tilaaja ja suorittaja voivat yhdessä tarkastaa,
onko sovittu laatutaso saavutettu”, hän selventää.l
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