Vaativien puhdistustöiden asiantuntijat
sisäilmaongelmakohteisiin

Sisäilmaongelmat koskettavat monia
Suomessa arviolta 235 500 - 360 800* henkilöä altistuu vuosittain mikrobeille ja homeille
työpaikalla, koulussa tai päiväkodissa, ja jopa 300 000 - 600 000* henkilöä asuu kosteusvaurioituneessa kodissa. Homeesta johtuvat sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa tilojen
käyttäjille pitkittyneitä sairaspoissaoloja ja vakavia, jopa pysyviä terveyshaittoja.
Kosteus- ja homevaurioiden on todettu aiheuttavan mm. infektioita, allergioita, astmaa,
keuhkoputkentulehduksia sekä alveoliittia, eli homepölykeuhkoa. Lapsilla riskikertoimet
ovat aikuisia korkeampia. **
Rakennusten kosteusvauriot aiheuttavat myös merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannuksia
sekä kiinteistöjen omistajille että niiden käyttäjille. Juuri siksi homesaneeraus kannattaa
aloittaa pian ongelman havaitsemisen jälkeen. Homeongelman korjausprosessi on usein
monivaiheinen ja sen ratkaisu vaatii monen eri ammattilaisen yhteistyön.
CleanSide tarjoaa puhdistus- ja asiatuntijapalveluita sisäilmaongelmakohteisiin koko
Suomen alueella.

*Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012:
Rakennusten kosteus- ja homeongelmat
**Putus, Tuula; Home ja Terveys Kosteusvauriohomeiden, hiivojen ja sädesienten esiintyminen sekä terveyshaitat, Suomen Ympäristö- ja terveysalan kustannus, 2014
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CleanSide tarjoaa ammattitaitoista apua
sisäilmaongelmakohteisiin
CleanSide on vaativien puhdistustöiden asiantuntija. Erikoisosaamisalueemme ovat mm.
homepölysiivous ja irtaimiston puhdistus sekä P1-tason loppusiivous, joista meillä on yli
kymmenen vuoden kokemus.
Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluna puhdistusprojektien suunnittelun sisältäen mm.
aikataulutuksen, väistö- ja puhdistussuunnitelman sekä viestintäpalvelut.
Homepölysiivous, irtaimiston puhdistus ja P1-tason loppusiivoukset vaativat ammattitaitoisen ja vastuullisen tekijän. Huolehdimme tilojen ja irtaimiston (myös elektroniikan) huolellisesta puhdistuksesta, varastoinnista ja kuljetuksesta. Paikallisorganisaatiomme sijaitsevat
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, mutta toimimme projektikohtaisesti
koko Suomen alueella.

Sisäilmaongelman ratkaisu on
monivaiheinen prosessi
Projektinhallinta ja viestintä
Valvonta

Sisäilmaongelma
havaitaan
• Tilojen käyttäjillä
oireita, sairaspoissaoloja
• Oirekyselyt ja
raportointi

Tutkimusvaihe

• Alan asiantuntija
(esim. RTA, SISA) tutkii
kiinteistön
• Sisäilmaongelmien
lähteet selvitetään
• Tutkimusraportti ja
toimenpidesuositukset

Suunnitteluvaihe

• Korjaussuunnittelu
• Väistömuuttosuunnitelma
Irtaimiston puhdistus- ja
kuljetussuunnittelu

Purkuvaihe

Väistömuutto
• Vaurioituneiden
rakenteiden purkaminen
Homevaurioituneiden
rakenneosien puhdistus
(jota ei voida purkaa) ja
tilojen homepölysiivous
(RT 18-11238 mukaan)
Rakennussiivous
Irtaimiston puhdistus
Irtaimiston tilapäinen
säilytys / varastointi

Rakentamisvaihe

• Korjaustoimenpiteet
korjaussuunnitelman
mukaisesti
Rakennussiivous
IV-kanavien puhdistus
Loppusiivous (P1)
Homepölysiivous
(työterveyslaitoksen
ohjeen mukaan)

Luovutus

• Rakennuksen luovutus
Puhdistetun
irtaimiston palautus
• Käyttäjien paluu
korjattuun rakennukseen
ja tilojen käyttöönotto
• Tehostettu
ylläpitosiivous
Raportti
puhdistusprojektista

Irtaimiston homepuhdistus
Kun sisäilmaongelmakohteesta siirrytään väliaikaisiin tai pysyviin uusiin tiloihin, tulee irtaimisto puhdistaa tai hävittää. Irtaimistoon sitoutuu homepölyä ja homeiden aineenvaihduntatuotteita, joiden kulku puhtaisiin tiloihin tulee estää. Mikäli puhdistus laiminlyödään, voi uusiin tiloihin siirretty puhdistamaton irtaimisto aiheuttaa oireita myös näiden tilojen käyttäjille.
Puhdistus tulisi aina suorittaa erillisissä osastoiduissa ja alipaineistetuissa tiloissa Työterveyslaitoksen ohjeeseen pohjautuen. Puhdistustyöntekijöiden on suojauduttava asianmukaisesti altistumisen välttämiseksi. Oikea siivousjärjestys, työtekniikat ja -välineet sekä
puhdistusaineet takaavat onnistuneen lopputuloksen.
CleanSidelle on omat, rakennusterveysasiantuntijoiden avulla kehitetyt kiinteät, oikeaoppisesti osastoidut ja alipaineistetut puhdistuslinjastot Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Olemme myös kehittäneet kontteihin pystytettävän mobiilin puhdistuslinjaston, joka
voidaan tarvittaessa tuoda kohteen pihalle. Vaihtoehtoisesti voimme osastoida ja alipaineistaa puhtaat tilat asiakkaan kiinteistössä ja pystyttää niihin tilapäisen puhdistuslinjaston. Näin
pystymme palvelemaan asiakkaitamme ympäri Suomea.
Toteutamme tarvittaessa myös kokonaisvaltaisen väistömuuton, joka sisältää irtaimiston
puhdistuksen lisäksi mm. tarvittavat muutto-, kuljetus- ja tilapäisvarastointipalvelut.
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Tilojen homepölysiivous
Pölynhallinta on tärkeää kaikessa rakentamisessa, mutta erityisesti homesaneerauksessa,
sillä haitallisen homepölyn määrä saattaa saneerausvaiheessa kasvaa jopa miljoonakertaiseksi alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. Palveluihimme kuuluvat sekä homesaneerauksen aikaiset puhdistus- ja pölynhallintapalvelut, että saneerauksen jälkeinen homepölysiivous.
Ammattilaisen tekemä homepölysiivous viimeistelee korjausprosessin ja saattaa tilat taas
käyttökuntoon. Se suoritetaan, kun kohteesta on purettu kaikki vaurioituneet materiaalit ja
rakenteet sekä korvattu ne uusilla. Homepölysiivous suoritetaan vasta rakennussiivouksen
jälkeen. Sen tarkoitus on poistaa mikroskooppiset homeitiöt ja rihmastot kaikilta pinnoilta.
Homepölysiivouksen jälkeen on tärkeää ylläpitää korotettua siivoustasoa muutaman kuukauden ajan. Puhdistustyöt eivät silti korvaa varsinaisen homesaneerauksen huolellista
suorittamista.
Onnistunut tilojen homepölysiivous edellyttää ammattitaitoisen projektinjohdon lisäksi kokeneen ja asianmukaisesti suojautuneen henkilöstön. Oikea siivousjärjestys, työtekniikat ja
-välineet sekä puhdistusaineet takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Onnistunut projekti vaatii asiantuntijuutta
Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat projektinhallinta ja -suunnittelu, aikataulutus, sekä
sidosryhmäviestintä. Koordinoimme ja järjestämme tarvittaessa lisäpalveluina mm. väistömuuton kuljetuspalvelut, tekstiilien erikoispuhdistuksen ja taideteosten konservoinnin
luotettavien ja pitkäaikaisten yhteistyökumppaneidemme kautta. Tarjoamme puhdistetulle
irtaimistolle tarvittaessa myös tilapäisvarastoinnin.
CleanSide toimii yhteistyössä mm. sisäilmatutkijoiden, korjaussuunnittelijoiden ja homesaneerausyritysten kanssa. Laadimme tutkijoiden raporttien pohjalta väistö-, puhdistus- ja
pölynhallintasuunnitelmat saneerausprosessin ajaksi. Näin takaamme omalta osaltamme
parhaan mahdollisen lopputuloksen.
CleanSiden toiminnan yksi kulmakivistä on jatkuva koulutus ja kehittyminen. Panostamme
työntekijöidemme osaamiseen ja ammattitaitoon. Henkilöstöömme kuuluu mm. Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ja siivoustyön laadunhallinnan INSTA 800 taso 4 -henkilösertifioinnin suorittaneita ammattilaisia. Jokaista puhdistusprojektiamme johtaa kokenut projektivastaava. Koulutettu ja luotettava henkilöstö on avainasemassa projektin onnistumisen
kannalta, sillä työskentelemme usein haastavissa ja turvaselvityksen vaativissa kohteissa.

CleanSide - Vaativien puhdistustöiden asiantuntijat sisäilmaongelmakohteisiin

Michael Casagrande
Toimitusjohtaja
Insta 800, tietotaso 4, PA150
Mikä erottaa hyvän yrityksen keskinkertaisista? Sen
työntekijät! Sitoutuneet, ammattitaitoiset ja luotettavat
työntekijät ovat CleanSiden ylpeydenaihe. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille erittäin tärkeää, ja sillä on
myös suora vaikutus työn laatuun. Asiakaskyselyissä
henkilöstömme onkin saanut erinomaiset arvosanat ja
paljon kiitosta.

Samu Hiltunen
Aluejohtaja
Rakennusterveysasiantuntija (RTA)
Rakennusten sisäilmaongelmat ovat Suomessa hälyttävän yleisiä. Me CleanSidessa haluamme omalta osaltamme kantaa kortemme kekoon ihmisten hyvinvoinnin
edistämiseksi. Jokainen hoitamamme puhdistusprojekti
auttaa ennen kaikkea tilojen käyttäjiä. Minua motivoi
suuresti tieto siitä, että työllämme on positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja elämänlaatuun.

Palveluprosessimme:

Asiakkaalla on
ongelma. Soitto
meille.

Tilanteen kartoitus:
tapaaminen, email
tai puhelu.

Valitaan puhdistusmenetelmät ja tehdään
ehdotus & tarjous
asiakkaalle.

Töiden aloitus sovitussa
aikataulussa, sovitun
työtavan mukaisesti.

Kirjallinen raportointi
töiden valmistuttua.

Laskutus sovitusti
ja ajallaan, ilman
yllätyksiä.

Palvelumme:
Asiantuntijapalvelut ja konsultointi
Homepölysiivous
Irtaimiston puhdistus
Elektroniikan puhdistus
P1-rakennus- ja loppusiivous

Palokohteiden ja -irtaimiston puhdistus
Hankalasti saavutettavien ikkunoiden pesut
Kuivajääpuhallus
Allergiasiivous
Kalma-, häätö- ja muu vahinkopuhdistus

Asiantuntijat palveluksessasi:
Valtakunnallinen
asiakaspalvelunumero
010 423 4570
www.cleanside.fi

Uusimaa
010 423 4571
uusimaa@cleanside.fi

Varsinais-Suomi
010 423 4578
varsinais-suomi@cleanside.fi

Pirkanmaa ja muu Suomi
010 423 4572
pirkanmaa@cleanside.fi

