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Neste Hiirosen 
liikenneasema haluaa 
olla tiptop-kunnossa
Oululaisen Neste Hiirosen kauppias Pentti Saukko sa-
noo, että liikenneasemalle siisteys on tärkeä asia. Kun 
paikat ovat puhtaat ja hyvässä järjestyksessä, vahvis-
tuu asiakkaille myönteinen käsitys aseman toiminnan ja 
palvelujen laadusta. Saukko toteaakin siisteyden olevan 
hyvä käyntikortti.

”Meidän alallamme ei siisteyteen aina kiinnitetä kovin 
suurta huomiota. Syytä kyllä olisi. Mikäli tilat ovat kovin 
epäsiistit, äänestävät asiakkaat jaloillaan – ja puhuvat siitä 
vielä tuttavilleenkin. Itse olen aina pitänyt tärkeänä, että 
asema on tiptop-kunnossa”, hän toteaa. 

Alkuvuodesta 2017 lähtien Neste Hiirosen puhtaudes-
ta on vastannut Meranti. Pentti Saukon toiveena oli alusta 
alkaen, että siivoojina olisivat aina samat henkilöt. Tämä 
on myös toteutunut. Kauppias on yhteistyön sujumiseen 
kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväinen.

”Usein aamuisin oikein ilahdun töihin tullessani. On 
mukava nähdä, kun Merantin ihminen on täällä jo tou-
huamassa täyttä päätä. Olenpa tarjonnut hänelle kahvit-
kin”, hän myhäilee.

Merantin palveluesimies Johanna Sallinen sanoo ym-
märtävänsä hyvin, että monet asiakkaat toivovat saman 
siivoojan käyvän aina luonaan. Tähän toiveeseen pyrkii 
Meranti mielellään vastaamaan.

Kuuden aikaan 
joka arkipäivä
Johanna Sallisen mukaan Merantin ammattilaiset käyvät 
siivoamassa Neste Hiirosen liikenneasemalla joka arkipäi-
vä. Työ alkaa aina aamuvarhain kuuden aikaan. Ihan koko 
asemaa Meranti ei pidä puhtaana, vaan keskittyy lähinnä 
yleisötiloihin – ravintolaan, myymälään ja vessoihin. 

Pentti Saukon mielestä yleisötilojen puhtauteen kan-
nattaa panostaa käyttämällä osaavaa ammatti-ihmistä.

”Ammattilaisella on siivousalan erikoisosaamista, oi-
keanlaiset välineet ja tehokkaat puhdistusaineet”, hän 
korostaa.

Johanna Salminen painottaa, että yhteydenpito asiakkai-
den kanssa on erittäin tärkeää. Siksi merantilaiset – päivit-
täin töitään tekevän siivoojan lisäksi – käyvät aina silloin 
tällöin palaveeraamassa Pentti Saukon kanssa ja kuunte-
lemassa tämän palautetta ja toiveita.

Neste Hiironen on täyden palvelun liikenneasema, 
joka sijaitsee Kiilakivenkujalla Hiirosen kaupunginosassa. 

Asiakkaiden ja 
siivousliikkeiden 
vuoropuhelu tärkeää
Oululainen Jari Kröger osaa tarkastella kiinteistöjä mo-
nelta eri kantilta – muun muassa isännöitsijänä ja kiin-
teistösijoitusyhtiön toimitusjohtajana. Tällä hetkellä hän 
luotsaa Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:tä ja toimii 
hallituksen jäsenenä Isännöintipalvelu Hanhisalossa. Krö-
gerillä on kokemuksensa perusteella punnittuja mielipi-
teitä siivouspalveluista ja niiden hankkimisesta.

Merantin kanssa Kröger on ollut usein tekemisissä ja 
on yhteistyön sujumiseen tyytyväinen. Hän sanoo kes-
kustelevansa usein merantilaisten kanssa ja pitävänsä 

Asemalla autot huolletaan, tankataan ja pestään. TI-hallit 
tarjoavat asiakkaille myös auton itsepesu- ja fiksausmah-
dollisuuden. Aseman katon alla ovat lisäksi myymälä ja 
ravintola, jossa voi nauttia myös Kotipizzan ja Rollsin tuot-
teista.

Hanna Leinonen aloittaa aamuvarhain työnsä 
Neste Hiirosella.



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.
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yleensäkin säännöllistä vuoropuhelua puhtauspalvelujen 
ostajan ja toimittajan välillä tärkeänä. 

”Useimmiten molempien osapuolten intressit ovat ai-
van yhteneväiset”, hän toteaa.

Yhteinen intressi koskee esimerkiksi laatua, jonka Krö-
ger toivoisi nousevan entistä vahvemmin huomion keski-
pisteeseen. Edelleen liian monet siivouspalvelujen ostajat 
tuijottavat hänen mielestään lähinnä vain hintaa.

”Tähän liittyy sekin, että siivoojille pitäisi antaa mah-
dollisuus tehdä työnsä kunnolla. Ei ole tilaajankaan etu 
virittää aikatauluja liian kireiksi”, arvioi Kröger.

Insta 800 on 
erinomainen
Kröger pitää erinomaisena Merantin soveltamaa Insta 
800 -standardia, joka auttaa niin siivouspalvelujen ostajaa 
kuin toteuttajaakin määrittelemään halutun laatutason 
yhdenmukaisella tavalla ja todentamaan toteutuneen ta-
son sovittujen mittareiden mukaisesti. 

”Kaikkihan ovat omasta mielestään siivouksen ammat-
tilaisia. Totuus kuitenkin on, että useinkaan ostaja ei osaa 
asettaa puhtaudelle laatuvaatimuksia ja siivouksen tulok-
sista voi olla erilaisia käsityksiä. Muun muassa tällaisia ti-
lanteita Insta 800 auttaa välttämään”, hän kertoo.

Paljon siivousliikkeiden palveluja hankkineen Krögerin 
toive myös on, että siivoustyö tehtäisiin nykyistä näky-
vämmäksi. Asiakkaan tiloja puhtaana pitävän siivoojan 
ei hänen mielestään tarvitse hiipiä mahdollisimman huo-
maamattomana.

Yhä useampi teettää
kotisiivouksen 
merantilaisilla
Kotisiivouksen ostamisen suosio on lisääntynyt selvästi 
viimeisten kuukausien aikana. Merantin hallintojohta-
ja Anne Järvenpää arvioi, että tähän ovat vaikuttaneet 
muun muassa siivouskuluista saatavan kotitalousvähen-
nyksen suurentuminen ja talouden yleinen piristyminen.

Anne Järvenpään mukaan kotisiivousta ostavat kaiken-
laiset ihmiset. Kaksi ryhmää erottuu kuitenkin selvästi.

”Eniten käymme siivoamassa suurissa omakotitaloissa 
asuvien lapsiperheiden koteja. Toinen iso asiakasryhmä 
muodostuu ikäihmisistä. Toki asiakkaiden joukossa on 
myös muun muassa yksin asuvia nuorempia ihmisiä”, hän 
kertoo.

Mukavuutta 
ja tehokkuutta
Kotisiivouspalveluja kysytään Järvenpään mielestä en-
nen kaikkea siksi, että ihmiset ovat huomanneet voivan-
sa käyttää oman tai perheensä ajan paljon mukavammin 
kuin huhkimalla pölynimurin ja mopin kanssa. Vanhem-
mille ihmisille siivous saattaa käydä jo voimillekin.

”Sitä paitsi puhtausalan ammattilaisilla on käytössään 
sellaisia tehokkaita työvälineitä ja -menetelmiä, joita ta-
valliset ihmiset eivät tunne”, hän huomauttaa.

Kotisiivouksen hinta riippuu monista tekijöistä. Anne 
Järvenpää kertoo, että hintaan vaikuttavat muun muas-
sa asunnon koko, kalustus, etäisyys ja perheen koko. 
Useammat lapset ja mahdollisesti vielä lemmikkieläimet 
tietävät yleensä enemmän siivousta. Useimmat asiakkaat 
haluavat siivoojan käyvän kotonaan kerran tai kaksi kuu-
kaudessa.

Merantille maksetuista kotisiivouksen kustannuksis-
ta saa tänä vuonna verotuksessa viidenkymmenen pro-
sentin kotitalousvähennyksen. Vähennys lasketaan työn 
arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennyksen enimmäis-
määrä on verovelvollista kohti 2 400 euroa. Omavas-
tuuosuus on sata euroa. 

Hanna Kesälahti tekee puhdasta jälkeä 
asiakkaan kotona.


