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Merantin ja taloyhtiön välinen puhtaudenhallinnan 
kumppanuussopimus takaa kiinteistön siisteyden ja 
viihtyvyyden. Lisäksi sopimus tuo taloyhtiölle merkit-
tävän taloudellisen hyödyn, säästää isännöitsijän aikaa 
ja varmistaa osaltaan kiinteistön arvon säilymisen.

Sopimuksen aluksi Meranti tekee taloyhtiölle puh-
taanapidon ylläpitosuunnitelman, jota päivitetään 
tilanteiden ja tarpeiden muuttuessa. 

Puhtaudenhallinnan kumppanuussopimus
– runsaasti hyötyjä taloyhtiöille

Kumppanuussopimus sisältää sisätilojen ylläpito- ja 
perussiivouksen, porraskäytävien ja yhteisten tilojen 
lasipintojen puhtaanapidon sekä julkisivujen, katto-
jen, luhtikäytävien, roskakatosten ja piha-alueiden 
siivoukset.

Siivoukset Meranti toteuttaa eri kohteissa sovitusti 
ja sovituin aikavälein, ylläpitosiivoukset tiheämmin ja 
muut sovitettuina vaikkapa vuodenaikojen mukaan.

Ylläpitosiivous ja perussiivous

Ylläpitosiivous on yleisin Merantin suorittama puhtauspal-
velu. Siinä ylläpidetään sovittua puhtaustasoa ja puhdiste-
taan tilat 1-6 kertaa viikossa. 

Perussiivous täydentää ylläpitosiivousta ja tehdään 
sovituin määräajoin. Sen avulla poistetaan pinttynyttä 
ja kiinnittynyttä likaa tai vanhaa vahaa sekä suojataan ja 
hoidetaan pintoja. Perussiivous vähentää merkittävästi 
pintojen uusimistarvetta.

Meranti Plus ja Meranti Premium

Meranti Plus -siivouspalvelu toteutetaan kiinteään, ennalta 
sovittuun hintaan. Asiakkaan kanssa laaditaan laatuprofiili, 
joka määrittelee työn lopputuloksen eri pintaryhmille, joita 
ovat sisätilojen katot, seinät, kalusteet sekä lattiat. Siivous 
toteutetaan yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisena 
ylläpitosiivouksena, jossa keskitytään tärkeimpään kussakin 
siivottavassa kohteessa. Työssä otetaan huomioon ylläpito-
siivouksen jaksottaiset työt sekä perussiivoukset. 

Meranti Premium soveltuu asiakkaille, jotka haluavat 
hyödyntää käyttö- ja kulutusasteen sekä kone- ja käsityö-
menetelmien tuomat aika- ja hintavaihtelut. Asiakkaat saa-

vat käyttöönsä Merantin työnhallintajärjestelmän kohde-
kohtaiset raportit. Niistä voi aina tarkistaa tehdyt työtunnit 
ja työn sisällön. Meranti Premiumin valitsemalla maksaa 
ainoastaan tehdyn työn ja tuloksen mukaan.

Ikkunat kirkkaiksi

Asukkaat pesevät asuntojensa ikkunat, mutta usein yhteis-
ten tilojen ikkunat ja rappukäytävien lasipinnat ovat huo-
nommalla hoidolla. Meranti puhdistaa ne ammattitaidolla. 
Kumppanuussopimukseen kirjataan säännölliset ikkunan-
pesut, jolloin pesujen välit eivät pääse muodostumaan liian 
pitkiksi. 

Reach & Wash yltää korkealle 

Nykyajan rakennuksissa on usein suuria ja näyttäviä 
ikkunapintoja. Ne voivat sijaita hyvin korkealla tai muuten 
vaikeasti saavutettavissa. Meranti pesee ikkunat puhtaiksi 
haastavissa kohteissa käyttäen henkilönostureita tai Reach 
& Wash -menetelmää. Reach & Wash puhdistaa ja huoltaa 
lasipinnat, rännit, katteet ja parvekelasit. Ikkunat puhdistu-
vat jopa 20 metrin korkeudessa ilman nostimia!
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Puhtaat sekä hoidetut sisä- ja ulkopinnat viestivät rakennuksen hyvästä kunnosta ja hoidosta!
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Katot pitkään hyvässä kunnossa

Kattojen puhdistaminen pitää katot kunnossa ja jatkaa 
niiden ikää. Meranti pesee rakennusten katot tavallisimmin 
painepesurilla kuumaa vettä käyttäen.

Kattojen pahin vihollinen on sammal. Kun sammalta kas-
vaa katolle riittävän paljon, alkaa se padota veden liikettä. 
Veden jäätyessä syntyy varsinkin tiilikatoille pakkasrapautu-
maa, mikä puolestaan altistaa ne vesivaurioille. Peseminen 
onkin erityisen tärkeää juuri tiilikatoille, mutta hyödyllistä 
se on myös huopa- ja peltikatoille.

Sammaleen ohella katoilta poistetaan muut epäpuhtau-
det ja roskat sekä puhdistetaan vesikourut ja syöksytorvet. 
Lopuksi katot suojataan suoja-aineella. Katot on syytä pestä 
perusteellisesti – hieman ympäristöstä riippuen – viiden tai 
vähintäänkin kymmenen vuoden välein.

Luhtikäytäville vuosihuolto

Myös talojen luhtikäytävät kaipaavat ylläpitävää pesua 
ainakin kerran vuodessa. Niihin kertyy ajan mittaan kaiken-
laista roskaa ja likaa. Pesuissa käytetään yleensä kuumaa 
painevettä. Aina se ei ole mahdollista, mutta Meranti löytää 
sopivan ja tehokkaan menetelmän. Luhtikäytävien usein 
puiset seinät tummuvat myös helposti. Nekin saadaan 
pestyä uuden veroisiksi, mikäli toimeen tartutaan riittävän 
aikaisin.

Julkisivut kuntoon, graffitit pois

Puhtaat ja hoidetut ulkopinnat viestivät rakennuksen 
hyvästä kunnosta. Oikein pestyjen pintojen väri palautuu 
yhdenmukaiseksi ja pintamateriaalien kestoikä lisääntyy 
huomattavasti. 
Graffitien poistoon ja pintojen suojaamiseen on Merantilla 
vankka osaaminen. Poistot ja suojaukset tehdään AGS Anti 
Graffiti System -menetelmällä. Se sopii niin tiili-, betoni-, 
kivi-, kaakeli-, muovi- ja metallipinnoille kuin useimmille 
rapatuille ja maalatuille pinnoille.

Suojaus kestää viisi vuotta ja on uusittava aina graffitien 
poistopesun jälkeen. Suojaus tuo graffitien poistopesuun 
noin 70-90 prosentin kustannussäästön.

 
Ulkotilat siisteiksi

Puhdas piha-alue, hoidetut kiveykset ja siisti roskakatos 
kertovat hyvästä talonpidosta. Sammal sekä erilaiset liat 
ja nesteet, kuten öljy, ovat pihoilla yleisimmät epäpuhtau-
det. Merantilla on menetelmät piha-alueen kunnossa- ja 
puhtaanapitoon. 

Lisäksi oikea-aikaisella puhdistuksella myös roskakatos-
ten puuosien sekä kattojen kestoikä pitenee. 

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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