
Meranti ottamassa käyttöön INSTA 800 -standardin

Puhtausalalla on myös Suomessa tulossa käyttöön INSTA 
800 -standardi, joka on muissa Pohjoismaissa ollut yleinen 

jo pitemmän aikaa. Standardi auttaa niin puhtauspalveluja tar-
joavia yrityksiä kuin niiden asiakkaita mittaamaan ja arvioimaan 
siivouksen teknistä laatua yhdenmukaisella tavalla.

Suomalaiseksi standardiksi INSTA 800 hyväksyttiin vuonna 
2012. Myös Meranti on ryhtymässä asteittain soveltamaan sitä.  
Merantin toimitusjohtaja Antti Pietilä uskoo, että standardista 
on paljon hyötyä niin asiakkaille kuin yrityksille itselleenkin. 

”INSTA 800:n käyttö on vapaaehtoista, mutta olen varma, 
että sen suosio kasvaa ajan mittaan. Standardi näet johtaa sii-
hen, että yritykset ja asiakkaat puhuvat siivousasioissa yhteistä 
kieltä ja niillä on myös yksiselitteinen ja yhteinen käsitys siivouk-
sen laadusta”, hän toteaa.

Standardi on laajan pohjoismaisen yhteistyön tulos. Siinä 
ovat olleet mukana lähinnä Norjan, Ruotsin ja Tanskan siivous-
alan yrittäjien, julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistönomistaji-
en, työnantajajärjestöjen, tutkimuslaitosten ja ammattijärjestöjen 
edustajat. 

Viisi puhtaustasoa
Toimitusjohtaja Pietilän mukaan standardin tärkeimmän si-

sällön muodostavat yhteisesti määritellyn laatuprofiilin mukaiset 
viisi puhtaustasoa. Siivouspalvelua ostavat asiakkaat voivat vali-
ta millaisen puhtaustason haluavat eri tilatyypeille sekä pinnoille 
kuten lattialle, katolle, seinille ja kalusteille.

”Asiakkaiden on helppo vertailla palvelujen sisältöä laatup-
rofiilin kautta – kaikki tarkastelevat laatua standardin ansiosta 
samalla tavalla”, hän kuvailee.

Pietilä on vakuuttunut, että INSTA 800 -standardi lisää puh-
tausalan ammattimaisuutta ja korostaa laatuajattelun merkitystä 
entisestään. Lisäksi hän pitää tärkeänä sitä, että standardi ohjaa 
tarkastelemaan nimenomaan siivouksen lopputulosta. 

”Lopputulos eli se, kuinka puhtaat tilat ovat siivouksen jäl-
keen, on kaikkein keskeisin asia”, hän korostaa.
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VUODEN ALKU on hyvä hetki perussiivoukselle – niin yritys-
ten kuin vaikkapa taloyhtiöiden tiloissa, muistuttaa Merantin 
hallintojohtaja ja yrittäjä Anne Järvenpää. Perussiivouksessa 
on kysymys arkikielellä sanottuna perusteellisesta suursiivo-
uksesta. Sellainen on kerran tai pari vuodessa tarpeen, vaikka 
jatkuva ylläpitosiivous hoidetaankin kunnolla.

”Perussiivouksen tarve riippuu paljon siitä, millaisella 
käytöllä tilat ovat. Jos tiloissa on vilkasta ja niissä käy pal-
jon ihmisiä, täytyy perussiivouskin tehdä useammin”, selittää 
Järvenpää.

Meranti räätälöi perussiivouksen sisällön aina kohteen 
ja tarpeen mukaan.  Tavallisesti siihen kuuluu esimerkiksi 
ikkunoiden, lattioiden, yläpohjien sekä wc- ja saunatilojen 
huolellinen siivoaminen. Järvenpään mukaan perussiivous 
kannattaa ehdottomasti tehdä silloin tällöin, koska siitä on 
monenlaista hyötyä.

”Perussiivouksen avulla tiloista tulee erityisen puhtaat. 
Samalla viihtyisyys kasvaa. Ja sisäilman laatu myös paranee 
merkittävästi”, hän sanoo.

Nyt on hyvä hetki perussiivoukselle

Merantilaiset puhdistamassa Ouluhallin yläpölyjä.



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.

www.meranti.fi
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MERANTIN asiakkaille on tarjolla kaksi palvelumallia, joista 
nämä voivat valita puhtauspalveluja hankkiessaan. Mallit eroavat 
toisistaan hinnoittelun ja palvelun rakenteen puolesta. Molem-
mat tarjoavat parasta mahdollista laatua. 

Meranti Siivous Plus sisältää laatuprofiilin mukaiset puh-
tauspalvelut kiinteään, ennalta sovittuun hintaan. Toteutamme 
siivouksen yhdessä asiakkaan kanssa määritellyn puhtaustason 
mukaisena ylläpitosiivouksena. Keskitymme erityisesti kunkin 
kohteen eniten huomiota vaativiin kohtiin. Siivous Plus soveltuu 
varsinkin asiakkaille, joiden siivoustarpeet pysyvät samoina, ei-
vätkä vaihtele voimakkaasti esimerkiksi sään, vuodenajan, kävi-
jämäärän tai muun syyn johdosta.

Tämä palvelumalli yhdistää korkean työn laadun edullisiin ja 
ennakoitaviin kustannuksiin. Siivous Plussaa voidaan tarvittaes-
sa täydentää erilaisilla lisäpalveluilla. Siivous on aina tarkoituk-
senmukaista ja sen tavoitteena on poistaa häiritsevä, haitallinen 
ja vaarallinen lika sopimukseen kirjatussa laajuudessa.

Meranti on tänä syksynä täyttänyt 25 vuotta. Juhlan 
kunniaksi Meranti palkitsi Suomen Yrittäjien ansio-
risteillä yli viisi ja yli kymmenen vuotta yrityksessä 

töitä tehneet – joita olikin varsin runsaasti. Yksi Merantin 
vahvuuksista on, että sen palveluksessa on paljon pitkän 
uran tehneitä, kokeneita ja osaavia puhtausalan osaajia.

Yhteisessä kahvitilaisuudessa ojennettiin pronssinen an-
sioristi viiden vuoden palveluksesta peräti 16 työntekijälle. 
Yli kymmenen vuodesta palveluksesta kiitettiin hopeisella 
ansioristillä kaikkiaan 8 työtekijää.

”Kokeneet ja asiantuntevat työntekijät ovat meille tosi 
tärkeitä”, sanoo Merantin hallintojohtaja Anne Järvenpää.

Meranti on onnistunut pitämään kiinni osaajista varsin 
hyvin. Järvenpää uskoo tämän kertovan siitä, että yrityk-
sessä on hyvä tehdä töitä. 

”Suuri ansio mukavasta ilmapiiristä ja Merantin menes-
tyksestä 25 vuoden aikana kuuluu koko meidän porukal-
lemme”, hän kiittelee.

MERANTI on saanut käyttöönsä uuden lattioiden puhdis-
tukseen ja hoitoon tarkoitetun koneen.  Uudenlaiseen tek-
niikkaan perustuva kone tehostaa lattioiden puhtaanapitoa 
huomattavasti. Kone soveltuu sekä perinteisten lattiamate-
riaalien että tekstiilimattojen ja parkettien puhdistukseen.

Uuden puhdistuskoneen erityinen ominaisuus on entistä 
parempi vedenkäytön hallinta. Kone annostelee vettä aina 
lattioiden likaisuuden mukaan. Näin ehkäistään liiallisen 
vedenkäytön riskejä.

Meranti Premium soveltuu puolestaan asiakkaille, jotka ha-
luavat hyödyntää eri käyttö- ja kulutusasteen sekä eri kone- ja 
käsityömenetelmien tuomat aika- ja hintavaihtelut. Esimerkiksi 
sään tai asiakasmäärän vaihtelu saattaa lisätä tai vähentää sii-
vouksen tarvetta – ja tämän Meranti Premium ottaa huomioon. 
Siivoamme enemmän, kun siivoustarve on suurempi ja vähem-
män, kun se on pienempi.  

Meranti Premiumin asiakkaat saavat käyttöönsä Pancomp-
työnhallintajärjestelmämme raportit laatuprofiilin mukaisesti 
tehdystä työstä siivouskohdekohtaisesti. Näin toimintamme on 
täysin läpinäkyvää. Tekemämme työtunnit ja työn sisällön voi 
tarkistaa milloin tahansa. Meranti Premiumia käyttävä maksaa 
ainoastaan laatuprofiilin mukaisesti tehdyn työn ja saavutetun 
tuloksen mukaan.

LATTIOIDEN kunnostamiseen ja suojaamiseen tarkoitettu 
Dr. Schutz -menetelmä sai paljon kiinnostusta osakseen 
puhtausalan Finnclean-ammattimessuilla Tampereella ai-
kaisemmin syksyllä. Meranti oli messuilla mukana eräiden 
muiden yritysten kanssa esittelemässä menetelmää.

Merantin toimitusjohtajan Antti Pietilän mukaan Suo-
messa on puolikymmentä puhtausalan yritystä, jotka ovat 
saaneet koulutuksen ja sertifikaatin Dr. Schutz -menetel-
män käyttöön. Yhdessä ne muodostavat verkoston, joka 
kattaa käytännössä koko Suomen.

”Kaikki menetelmään messuilla tutustuneet pitivät sitä 
järkevänä ja isoja etuja tarjoavana”, hän toteaa.

Toimitusjohtaja  
Antti Pietilä esittelee 

Orbot SprayBorg-
konetta.


