
Puhtaasti  
parempaa  
siivousta



VASTUULLINEN SIIVOUS
ISS:LLÄ – MUUTAKIN KUIN
KEMIKAALIVAPAUTTA

1. Siirtymien määrä työpäivän aikana 
pyritään minimoimaan. 

2. Vähennetään muovipakkausten ja 
jätesäkkien määrää. 

3. Hankinnoissa suositaan siivousvälineitä, 
joiden osia voidaan vaihtaa tarpeen 
mukaan. 

4. Välineitä huolletaan säännöllisesti, 
jottei niitä tarvitse uusia jatkuvasti. 

5. Käytetään energiatehokkaita siivous-  
ja tekstiilihuollon koneita.
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linvoimaiset yritykset korostavat  
toiminnassaan vastuullisten 
toimintatapojen noudattamista. 
Arvioimalla omien päätöstensä 

taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia 
vaikutuksia yritykset varmistavat, että 
ne kantavat vastuunsa ympäröivästä 
maailmasta, ja että kaikille työntekijöille 
tarjotaan turvallinen työympäristö.

Matka kohti vastuullisempaa arkea 
alkaa omasta toimintaympäristöstä, 
johon panostaminen on menestymisen 
ehdoton edellytys. Vaikka vastuullisuu-
den teemat ovat suuria ja niitä koskevat 
tavoitteet on asetettu korkealle, pys-
tytään pienillä teoilla saamaan aikaan 
isoja muutoksia – sekä yrityksissä että 
yhteiskunnassa.

Siivous- ja toimistopalveluiden näkö-
kulmasta tämä tarkoittaa, että uusien 

ratkaisujen on tuettava sekä yritysten 
arkisia muutostarpeita että strategisia 
vastuullisuustavoitteita. Siksi ISS tarjoaa 
asiakkailleen kemikaalivapaan ylläpito-
siivouksen, jolla lisätään työympäristön 
viihtyisyyttä ja pienennetään puhtaana-
pidosta syntyviä ympäristövaikutuksia.

Nimensä mukaisesti kemikaalivapaa 
siivous tehdään ilman kemikaaleja, ultra-
puhtaan veden ja mikrokuitutuotteiden 
avulla. Menetelmän ansiosta sisäil-
makuormitus laskee, kun pesuaineita 
käytetään vähemmän, ja ultrapuhtaan 
veden ansiosta kemikaalikulutus voi las-
kea jopa kymmeniä prosentteja. Samalla 
pidämme huolen, että työskentelemme 
puhtaasti paremman maailman puo-
lesta.
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Seuraa meitä  

Twitterissä:  
@ISS_Palvelut

Seuraa meitä  

LinkedInissä: 

ISS Palvelut

Seuraa meitä  

Facebookissa: 

duunISSa ISS Suomi

Seuraa meitä  

Instagramissa: 

@isssuomi

PIENIÄ TEKOJA, JOILLA 
ON SUURI MERKITYS



INNOVAATIOIDEN HYÖDYT

1. Digitaalinen käyttömäärien seuranta  
auttaa työnsuunnittelussa 

2. Tehokkaat pienkoneet takaavat hyvän 
työnjäljen ja tehokkuuden 

3. Digitaaliset ratkaisut auttavat kehittämään 
asiakaskokemusta
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KEMIKAALIVAPAAN SIIVOUKSEN  
SALAISUUS – ULTRAPUHDAS VESI

DIGITAALISUUS LISÄÄ  
PUHTAANAPIDON  
TEHOKKUUTTA

Terveellinen ja turvallinen tila ei synny 
ainoastaan oikeanlaisten siivousmene-
telmien ansiosta, vaan sen tavoittelussa 
voidaan hyödyntää myös uusinta tek-
nologiaa. Tilojen käyttöasteen seuranta 
digitaalisten ratkaisujen, kuten Empathic 
Buildingin ja IoT-antureilla varustettu-
jen käsipyyhetelineiden, avulla auttaa 
kohdentamaan siivousta oikein. Näin 
voidaan keskittyä paremmin niihin tiloi-
hin, joissa on aito siivoustarve. Samalla 
säästetään asiakkaan aikaa ja rahaa.

Proaktiivista työntekoa tukevat myös 
I-mopin, siivousrobottien ja tekstiililat-
tioiden puhdistuksessa käytettävien 
akkukäyttöisten imureiden kaltaiset 
työvälineet. Niiden ansiosta työ sujuu 
tehokkaammin ja pinnat pysyvät siistim-
pinä.

Ultrapuhdas vesi tekee siivoamisesta 
kemikaalivapaata. Suodatettu vesi on 
ympäristöystävällinen ja turvallisuutta 
lisäävä siivouksen innovaatio. ISS:llä ult-
rapuhdas vesi on jalkautunut siivoojien 
käyttöön useassa kohteessa.

Ultrapuhdas vesi syntyy suodattamalla 
ja deionisoimalla vesijohtovettä. Suoda-
tus poistaa mineraalit, kalkin ja suolat, 
jättäen jäljelle vain veden. Ultrapuhdas 
vesi vetää pinnoilla olevan lian puo-
leensa ja puhdistaa pinnat tehokkaasti 
yhdessä mikrokuidun kanssa.

Siivoaminen, jossa ei käytetä kemi-
kaaleja, on ympäristöystävällistä ja tur-
vallista sekä tilojen käyttäjille että niitä 
puhtaana pitäville.

ULTRAPUHTAAN VEDEN EDUT:

1. Turvallisempi ympäristö
Ultrapuhtaan veden käyttö parantaa 
sisäilman puhtautta, sillä siitä ei haihdu 
ilmaan allergisoivia kemikaaleja. Ultra-
puhtaalla vedellä siivoaminen on myös 
siivoojille turvallisempaa, sillä vesi ei 
allergisoi. Kun kemikaaleja ei käytetä, 
syntyy myös vähemmän muovi- ja pak-
kausjätettä.

2. Sopii kaikille pinnoille
Ultrapuhdasvesi soveltuu kaikille pin-
noille lasista metalliin ja kokolattiamat-
toihin, joten siivouksen tekeminen 
monipuolisissa tiloissa helpottuu. Vesi 
soveltuu niin kone- kuin käsimenetel-
miin. Veden käyttö myös pidentää pin-
tamateriaalien elinkaarta. 

3. Erinomainen käyttäjäturvallisuus
Siivoojan perehdyttäminen uuteen 
kohteeseen ja siellä käytettäviin siivous-
menetelmiin tehostuu, kun käytössä ei 
ole kemikaaleja. Samalla poistuvat mah-
dolliset turvallisuusriskit, jotka liittyvät 
kemikaalien käyttöön.
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Säästetyt vesilitrat  
lahjoitetaan kehitysmaihin.

i-MOPEILLA
ON SÄÄSTETTY  
2 236 648 LITRAA
VETTÄ

ISS Suomi on säästänyt vuoden 2019 
loppuun mennessä 2 236 648 lit-
raa vettä i-Moppien käytön ansiosta. 
i-Mopeilla olevan Made Blue -sertifikaa-
tin johdosta sama määrä juomakelpoista 
vettä on lahjoitettu kehitysmaiden käyt-
töön.

Siivouksen uudet innovaatiot säästä-
vät ympäristöä ja parantavat esimerkiksi 
tilojen turvallisuutta. Ketterä yhdistelmä-
kone i-Mop on yksi siivouksen innovaa-
tioista, joka on jalkautunut ISS Suomen 
siivoojien päivittäiseen työhön. Se kulut-
taa vain murto-osan perinteisten siivous-
menetelmien käyttämästä vesimäärästä 
ja on siten paitsi työtä tehostava, myös 
ympäristöystävällinen ratkaisu. i-Mopin 
käyttö vähentää myös siivousaineiden 
tarvetta, sillä hyvä puhtaustulos saadaan 
aikaiseksi ilman kemikaaleja. 

– i-Mopit ovat omassa segmentissään 
meidän eniten kasvava konemalli, ISS:n 
siivous- ja toimistopalveluiden tuotejoh-
taja Minna Konttila kertoo.



YHTEISTYÖ PÄHKINÄNKUORESSA

1. ISS:n ja Heurekan yhteistyö on  
alkanut 2000-luvun vaihteessa. 

2. Heurekassa käy kuukausittain  
noin 25 000 vierailijaa. 

3. Ultrapuhdas vesi on käytössä niin 
kone- kuin käsimenetelmissä.
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HEUREKASSA SIIVOTAAN  
ILMAN KEMIKAALEJA

Läpi vuoden auki olevan Heurekan sii-
vouspalvelut suunnitellaan näyttelyiden 
ehdoilla, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 
10 000 neliön pinnat pidetään puh-
taana ultrapuhtaan veden avulla.

Tiedekeskus Heureka on yksi Suomen 
suosituimmista vapaa-ajan keskuksista. 
Heurekassa käy kuukausittain 25 000 
vierailijaa, joista suurin osa on lapsia. 
Pieniä sormenjälkiä ilmestyykin koske-
tusnäytöille ja tutkittavien kohteiden 
pinnoille silmänräpäyksessä, kun mitä 
ihmeellisimmät elämykset kutsuvat pie-
niä asiakkaita luokseen.

– Heureka on monipuolinen elämys-
kokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikut-
teisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia ja 
oivalluksen iloa ympäri vuoden.    
Se myös näkyy siivouspalveluiden tar-
peessa, kertoo kiinteistövastaava Marjo 
Kulojärvi. 



KEMIKAALIVAPAA SIIVOUS 
 

1. Ultrapuhtaan veden käyttöönotto voi 
vähentää kohteen kemikaalikulutusta 
73 % vuodessa. 

2. Vähentää sisäilmakuormitusta. 

3. Säästää pintamateriaaleja ja pidentää 
niiden elinkaarta. 

4. Vähentää muovi-ja pakkausjätettä. 

5. Parantaa työturvallisuutta, kun 
työntekijät eivät altistu kemikaaleille. 
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PUHTAANAPITOA 10 00 
NELIÖN EDESTÄ

Siivouksen näkökulmasta Heureka on 
ainutlaatuinen kohde. 10 000 neliön 
suuruinen kokonaisuus kattaa kaiken 
aina asiakastiloista henkilökunnan 
tiloihin saakka: on kiiltäviä ja kaltevia 
pintoja, pehmeitä mattoja ja huimaa-
via huonekorkeuksia. Heurekan tiloissa 
työskenteleekin viikoittain kuusi ISS:n 
siivojaa, kolme kunakin päivänä.

– Luotettavuus, laadun tasaisuus ja 
kyky reagoida yllättäviin, muuttuviin 
tilanteisiin on meille tärkeää yhteistyö-
kumppanissa. Sen ISS meille tarjoaa, 
Kulojärvi pohtii.

Heurekan ja ISS:n yhteistyö alkoi vuo-
situhannen vaihteessa. Palvelun kehi-
tystyössä avoin ja tiivis keskusteluyhteys 
on ollut avainasemassa. Sen ansiosta 
talossa on nyt tiimi, joka palvelee asia-
kaslähtöisesti ja siivoaa pinnat ultrapuh-
taan veden avulla.

ULTRAPUHDAS VESI TEKEE 
KEMIKAALIVAPAASTA 
SIIVOAMISESTA MAHDOLLISTA 

Yhteistyön ansiosta Heurekan siivous-
kaapista ovat poistuneet lähes kaikki 
kemikaalit. Tilalla on kone, joka suo-
dattaa ultrapuhdasta vettä ISS:n tiimin 
käyttöön. Vedestä on suodatettu pois 
esimerkiksi kalkki, joka jää rantuina hel-
posti näkyviin lasi- ja metallipinnoilla. 

 – Haluamme edistää ympäristöystä-
vällisiä valintoja ja olemme aina valmiita 
kokeilemaan uutta. Juttelimme ultrapuh-
taan veden käytöstä ja ISS otti asiasta 
nopeasti kopin. Niin ultrapuhdas vesi 
saatiin vauhdikkaasti käyttöön, Kulojärvi 
kertoo.

 Siivouksen innovaation käyttöönotto 
oppimisen kehdossa tuntuu kaikista 
luontaiselta ratkaisulta.  Seuraavaksi aio-
taan testata i-Moppia, pientä ja ketterää 
yhdistelmäkonetta, joka sekin hyödyntää 
ultrapuhdasta vettä. Kemikaalivapaan 
siivouksen yksi suuri etu on sen turvalli-
suus, mikä korostuu herkkien näyttelye-
sineiden keskellä.

 – Kun pintoja putsataan, ei tarvitse 
huolehtia jääkö pintaan kemikaaleja. 
Samalla sisäilman puhtaus paranee, kun 
kemikaalikuormitus vähenee. Ultrapuh-
das vesi sopii kaikille pinnoille, ja se on 
käytössä niin kone- kuin käsimenetel-
missä, ISS:n palveluesimies Suvi Vilkki 
kertoo.

Vasemmalla kuvassa Suvi Vilkki

ja oikealla Marjo Kulojärvi.



YHTEISTYÖ PÄHKINÄNKUORESSA

 

1. Syksyllä 2018 Stockmannilla otettiin 
käyttöön käsipyyherullien kulutuksen  
seurantajärjestelmä FlowAbility. 

2. Sovellus auttaa siivoojia 
suunnittelemaan työpäivää ja tehostaa 
ajankäyttöä. 

3. Käsipyyherullien oikea-aikainen 
vaihtaminen on ympäriston kannalta 
vastuullista.
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Siivouspalveluiden innovaatiot tehosta-
vat arjen työtä ja parantavat asiakasko-
kemusta. Stockmannin tavaratalossa on 
käytössä älykäs käsipyyherullien kulu-
tuksen seurantajärjestelmä FlowAbility, 
joka auttaa siivoojia suunnittelemaan 
työtä ja takaa asiakkaille kuivat kädet.

Pienillä yksityiskohdilla on merkittävä 
rooli asiakaskokemuksen syntymisessä. 
Se tiedetään Stockmannilla, jossa asia-
kas on kaiken keskiössä. Ajattelutapa 
näkyy esimerkiksi siinä, miten Stock-
mannin tavaratalon palveluita, kuten 
siivousta, suunnitellaan. 

ISS Palvelut on huolehtinut Helsingin 
keskustassa sijaitsevan Stockmannin 
lippulaivatavaratalon ylläpitosiivouksesta 
jo vuodesta 1975. Yhteistyöhön kuuluu 
myös kiinteistöhuolto sekä Tampereen 
tavaratalon ja varastotilojen siivous-
palvelut. Pitkän yhteistyön ansiosta 

ASTETTA PAREMPI
ASIAKASKOKEMUS  
KÄSIPYYHERULLA
KERRALLAAN 

Kuvassa Ryan Villanueva.
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ISS:läiset tuntevat tavaratalot kuin omat 
taskunsa ja osallistuvat palveluiden 
kehittämiseen aktiivisesti.

OIKEASSA PAIKASSA,
OIKEAAN AIKAAN 

Stockmannin tavaratalojen koko, lukui-
sat kerrokset ja osastot luovat omat 
haasteensa siivouksen suunnittelulle. 
Syksyllä 2018 Stockmannilla otettiin 
käyttöön Lindströmin toimittama käsi-
pyyherullien kulutuksen seuranta-
järjestelmä FlowAbility, jonka 
tavoitteena on paitsi parantaa asiakas-
kokemusta, myös tehostaa siivoojien 
työtä.

Kun käsipyyheannostelijoissa ole-
vat anturit tunnistavat, että puhdasta 
käsipyyhettä on jäljellä enää sentin 
paksuinen rulla, lähtee sovellukseen 
tästä hälytys. Siivooja näkee hälytyksen 
puhelimeltaan ja voi lisätä sen työlis-
talle.

– Reaaliaikaisen tiedon ansiosta sii-
vooja voi suunnitella töiden järjestyksen 
tehokkaammin. Aikaa ei kulu kerrosten 
välillä sahailuun, sillä reitin voi suunni-
tella entistä paremmin, ISS Palveluiden 
palveluesimies Seija Peräkorpi kertoo.

Järjestelmän tiedot kertyvät rapor-
teiksi, joiden avulla voidaan tunnistaa, 
missä ja milloin on yleensä ruuhkaisinta 
ja kiireisimmät palvelutarpeet.

– Tarkoituksena on tuoda työhön 

flowta, sujuvuutta ja saada näkyvyyttä 
kiinteistön yleistilaan, Peräkorpi toteaa. 

– Yhteinen tavoitteemme on, että 
tilat ovat aina hyvän näköisiä ja asiakas 
tyytyväinen, Stockmannin kiinteistöpal-
velu- ja ympäristöpäällikkö Susanna 
Segercrantz kertoo. 

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN 
JÄLJILLÄ

FlowAbility on hyvä esimerkki innovaa-
tiosta, joka helpottaa arjen työtä. 

– Nykyisin tiedän ennen wc-tilaan 
astumista, mikä tilan käsipyyherullista 
tulee vaihtaa. Tiedon ansiosta käynnit 
wc-tiloissa sujuvat parissa minuutissa, 
mikä sekin on tärkeää asiakaskokemuk-
sen kannalta, päivystävänä siivoojana 
työskentelevä Ryan Villanueva kertoo.

Sovellus auttaa siivoojia paitsi suun-
nittelemaan työpäivän kulun entistä 
tehokkaammin, myös varaamaan 
tarpeeksi aikaa eri kohteisiin, mikä 
parantaa tilojen viihtyvyyttä. Flow-
Abilityn käyttöönoton myötä jokaisessa 
asiakas-wc-tilassa on ollut aina saatavilla 
puhdasta käsipyyhettä.  

Käsipyyherullien oikea-aikainen vaih-
taminen on myös ympäristön kannalta 
vastuullista. Kun käsipyyherulla vaih-
detaan vasta, kun järjestelmä hälyttää 
käsipyyhkeen määrään vähenemisestä, 
ei pesuun päädy rullia, joissa olisi vielä 
runsaasti puhdasta käsipyyhettä jäljellä.

Yhteisenä päämäärä on astetta 
parempi asiakaskokemus, eli siistit wc- 
tilat ja takuuvarmat kuivat kädet 
jokaisella käynnillä. 

– Asiakkaat vertailevat kaikkea, joten 
siivouksella on väliä myös kokonaisuu-
den kannalta, Segercrantz toteaa.

Seuraavaksi tarkoitus on laajentaa 
FlowAbilityn käyttö Tampereen tavara-
taloon, Helsingistä saatuja oppeja hyö-
dyntäen.

"Reaaliaikaisen 
tiedon ansiosta 

siivooja voi suunnitella 
töiden järjestyksen 

tehokkaammin. Aikaa 
ei kulu kerrosten välillä 

sahailuun, sillä reitin 
voi suunnitella entistä 

paremmin"
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AINA ASIAKKAAN 
NÄKÖINEN RATKAISU

Siivouspalvelumme on aina asiakkaan 
näköinen ratkaisu –  palvelut ovat 
täysin räätälöitävissä tarpeitasi 
tukevaksi. Palvelumme ydinkohtia ovat 
palvelutiimimme näkyvä läsnäolo ja 
henkilöstön osaamisen hyödyntäminen 
monipuolisissa palvelutehtävissä. 
Kaikki siivouspalvelumme ovat 
sopimussiivousta, ja täydennämme 
palveluamme tarvittaessa yksittäisillä 
erikoissiivouksilla.
 

ME SIIVOAMME
PUHTAASTI PAREMMIN

KEMIKAALIVAPAA SIIVOUS:

1. Ekologinen, turvallinen ja tehokas 

2. Hajusteeton  

3. Ei allergisoivia kemikaalijäämiä 
ilmassa 

4. Nopeuttaa pintojen pyyhintää 
päivittäisessä ylläpitosiivouksessa 

5. Vähemmän muovi- ja pakkausjätettä 

6. Pinnat ovat jäämättömän puhtaat 
sillä niihin ei pääse kerrostumaan 
kemikaalijäämiä


