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Tiedätkö 
mitä tekee
• Kiinteistönhoitaja

• Puutarhuri

• Arboristi

• Sisustaja

SÄÄSTÄ TÄMÄ LEHTI! 

Vihjeitä veden ja energian säästöön

ja talon lukituksen parantamiseen

SH-Palveluverkko Oy:n jäsenyritykset • Numero 1/2019

ARJEN HILJAISET
AHERTAJAT

Arboristi Kirsi
kiipeää vaikka
omenapuuhun

”Vielä en ole
pudonnut”

He eivät tee numeroa 
tekemisistään – valokeilassa

Pihatalkoot kruunaa yhteinen ateria Sivu 23

Ratkaise 
palkintoristikko 
ja voita Prisma-

lahjakortti!
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Get Together.
www.oras.com
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Tässä numerossa

Toimittajalta

He ahkeroivat arkisin, mutta eivät tee numeroa tekemisistään. Harvoin heitä 
haastatellaan lehtiin. Arjen ahertajat ansaitsevat kuitenkin tulla esitellyiksi 
tässä lehdessä. 

He huolehtivat hyväntuoksuisesta siivousjäljestä, hiekoitetuista pihateistä, pois-
tetusta lumesta. Tai turvallisista puuvanhuksista, joista putoamisvaarassa olevat 
oksat on poistettu. 

Joku osaaja kaunistaa taloryhmän pihalle silmiinpistävän kauniita kukka-asetel-
mia. Joku toinen tekee remonttia. Hän suunnittelee sekä uusii huoneiston pinta-
materiaalit ja sisustuksen nykyaikaiseksi. Tai mitä tarvitaan. Toinen arjen ahertaja 
huolehtii, että hyvämaineisen hoivakodin uima-altaassa on joka päivä uimakel-
poista ja turvallista vettä sekä aamun vauvauinnille, että eläkeläisasukkaiden ren-
toutumiseen.

Joku huolehtii, että meillä on taloyhtiössä tasainen lämpö ja lämmintä ja kylmää 
vettä. Toinen hoitaa rappujen ja yhteistilojen siivoukset. 

Vuosien mittaan jotkut heistä 
kohtaavat työssään kaikenlaista: 
koko inhimillisen elämän kirjon. 
Hälytyksiä, läheltäpiti-tilanteita, 
traagisia ihmiskohtaloita, jopa joskus 
kuolemaakin.

Kotisiivooja tietää paljon, mutta 
kertoo vähän. Vaitiolon periaate 
yksityisasioista on loukkaamaton. 
Hyvä, että näin on.

Ilman näitä arjen ahertajia arki-
nen elämämme olisi epäilemättä 
epäsiistimpää, rumempaa ja turvat-
tomampaa. Mitä kauemmin olen 
näitä ahkeria ihmisiä seurannut, sitä 
enemmän arvostan heidän työtään.

LAURI KOTILAINEN
päätoimittaja

PS. 
Jokainen voi 
säästää vettä ja 
samalla energiaa, 
rahaa ja luontoa. 

Asiantuntijan vedensäästövinkit sivuilla 
20 ja 21.

Mitä kaikkea arjen 
ahertajat tekevät 
huoltoyrityksissä?Get Together.

www.oras.com

Kiinteistönhuoltaja, arboristi, 
puutarhuri, sisustaja…

3 Toimittajalta: Kiinteistönhuoltaja, 
arboristi, puutarhuri, sisustaja, 
Mitä kaikkea arjen ahertajat tekevät 
huoltoyrityksissä?

5 Ihmiset ja tapahtumat:
Tervetuloa joukkoon Helsinki, 
Mikkeli ja Pieksämäki!

7 Ihmiset ja tapahtumat: 
Mitä uutta viime lehden jälkeen?

8 Arboristi kiipeää tarvittaessa puuhun
Kirsi Järvinen kiipeää vaikka 
omenapuuhun moottorisahan kanssa

10 Virpi Pistool suunnittelee ja 
toteuttaa remontit ja sisustukset

12 Entä jos avaimet joutuvat 
vääriin käsiin? 
Turvallisia lukitusratkaisuja kiinteistöille

15 Kiinteistönhoitaja 
Jorma Penttinen Vantaalta
Työ on joskus seikkailua
 
16 Klaus Jeussonen, 
kiinteistönhoitaja Rovaniemeltä
”Tykkään asiakaspalvelusta”

17 Mauri Pietarinen Joensuusta 
on nähnyt paljon
”Ala teknistyy koko ajan”

18 Luottomies 
Kari Jokelainen, kiinteistönhoitaja 
Helsingistä

19 Näkkileipäkuskista puutarhuriksi
Antti Hanski tekee vihertöitä Kotkassa

20 Säätäminen säästää 
Niksit veden säästöön mukavuudesta 
tinkimättä

22 Kolumni: Jospa huomenna hymyilisin 
ja sanoisin hänelle: Moi!

23 Pihatalkoot kruunaa yhteinen ateria
Helpot talkooruuat maistuvat erityisen 
hyvältä raittiissa ilmassa

24 Ratkaise palkintoristikko – voita 
Prisma-lahjakortti
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TÄYSHUOLTO on oman 
kiinteistöhuolto- ja siivousliikkeenne 
asiakaslehti.
 
JULKAISIJA: SH-Palveluverkko Oy
SÄHKÖPOSTI: info@sh-palveluverkko.com
PÄÄTOIMITTAJA: Lauri Kotilainen
TOIMITTAJA: Minna Anita Kotilainen
LEHDEN ULKOASU: Petri Rotsten
KANNEN KUVA: Shutterstock/Susan Schmitz
PAINOPAIKKA: PunaMusta Joensuu 2019
PAINOSMÄÄRÄ: 26 500 kappaletta
JAKELU: SH-Palveluverkko Oy:n 
jäsenyritysten asiakkaille
 
Lehden kirjoitusten lainaaminen on sallittua 
lainauksen tarkoituksen edellyttämässä 
laajuudessa. Mahdollisessa lainauksessa on 
ehdottomasti mainittava lähde: TäysHuolto-lehti.

SH-PALVELUVERKKO OY on 
kehitysyhtiö, jonka perustivat eri 
puolilla Suomea toimivat itsenäiset 
siivous- ja huoltoliikkeet vuonna 
2002.

SH-Palveluverkko Oy:n 
jäsenyritykset ovat paikallisesti 
toimivia palveluyrityksiä. Yritykset 
tuottavat asiakkailleen monipuolisia 
kiinteistöpalveluita.

SH-Palveluverkko Oy:n  
jäsenyritykset kilpailevat 
toimialueillaan palvelun laadulla ja 
korkeatasoisella työnjäljellä, eivätkä 
pelkällä hinnalla.

SH-Palveluverkon jäsenyritykset 
tarjoavat kiinteistöpalveluratkaisuja 
asuinkiinteistöjen lisäksi toimisto- ja 
liikekiinteistöille sekä teollisuudelle.

Lisätietoja: 
www.sh-palveluverkko.com

Mikko Pirinen

Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy, Kotka

www.kotkankiinteistopalvelu.com

Ari Leander

Haminan Talonmiespalvelut, Hamina

www.haminantalonmiespalvelut.fi

Timo Laitinen

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy, Vantaa

www.kpkoivu.fi

Pirkko Rouhiainen

Siivouspalvelu Pirkon Puhdistus, 

Varkaus, Joroinen, Leppävirta

www.pirkonpuhdistus.fi

Raimo Lintula

Kiinteistöpalvelu Lintula Oy, Rovaniemi

www.kiinteistopalvelulintula.fi

Jouni Rusanen

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy, Turku

www.kiinteistöhuoltoturku.fi

Ismo Multanen

Talohuolto Multanen Oy, Joensuu

www.th-multanen.com

Mikko Jurvelin

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy, Oulu

www.jurvelin.fi

Petri Valasvuori

Mc Clean Kiinteistöhoito Oy, Helsinki

www.mcclean.fi

Terho Pistool

MHS Palvelut Oy, Mikkeli

www.mhspalvelut.fi

Timo Keisala

Pieksämäen Seudun Talohuolto Oy

www.pieksamaenseuduntalohuolto.fi

SH-PALVELUVERKKO – AIDOSTI PAIKALLISTA YRITTÄMISTÄ
SH-Palveluverkko Oy on paikallisten kiinteistöhuolto- ja puhtaanapitoyritysten 
muodostama yhtiö, jonka jäsenyritykset sijoittuvat eri puolille Suomea.

SH-yrittäjä tuo paikalliseen liiketoimintaansa valtakunnallisesti testatut, 
omalle alueelleen sopivimmat palvelut. Jokainen SH-yrittäjä on sitoutunut omaan 
toiminta-alueeseensa ja arvostaa sen ihmisiä, infrastruktuuria ja luottamusta. 
Paikallinen SH-yrittäjä on luotettava palveluntuottaja, jonka työntekijät ovat 
palvelualojen ammattilaisia. SH-palveluverkko Oy:n koulutusten, asiantuntija-avun 
ja taustapalveluiden tukemana paikalliset SH-ammattilaiset työskentelevät sadoissa 
asiakaskohteissa päivittäin.

Alueesi oman SH-yrityksen yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.sh-palveluverkko.com
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Ihmiset & tapahtumat

Pieksämäen Seudun 
Talohuolto Oy

Maine kiirii ja 
yritys kasvaa
PIEKSÄMÄEN Seudun Talohuolto työllistää 
toimitusjohtaja Timo Keisalan johdolla vii-
sitoista vakituista ja 5–10 kausityöntekijää 
tarpeen mukaan.

Pieksämäki on syntynyt Valtionrautateiden 
risteysaseman ympärille. Pieksämäen Seudun 
Talohuolto Oy juontaa juurensa OP-Kiinteis-
tökeskuksen kiinteistöhuolto-osastosta. Yritys 
on perustettu vuonna 1992. Vuoden 2017 
marraskuussa yrityksen omistuksessa tapah-
tui muutos ja pitkään yrittäjänä ollut Kyösti 
Lappalainen myi kiinteistöhuoltoyrityksensä.

Toimitusjohtaja Timo Keisalalla on tois-
takymmentä vuotta kiinteistönhuoltokoke-
musta. Hän kertoo, että haki SH-Palveluver-
kon jäseneksi Jurvelinin Mikon ja Pirisen 
Mikon suosituksesta.

”Palveluverkossa on useita kokeneita 
kiinteistöhuoltoalan yrittäjiä. Koska emme 
kilpaile keskenämme, saatamme vaihtaa 
kokemuksia ja puhua yhteisistä ongelmista 
huoletta.”

Työstään Keisala kertoo:
”Taloyhtiöiden työt on hoidettava laaduk-

kaasti ja ripeästi. Iloinen ja ammattitaitoinen 
henkilökunta takaavat hyvän työn jäljen. 
Maine kiirii ja sitä kautta tulee uusia asiak-
kaita. Hyvällä yhteistyöllä isännöitsijöiden ja 
taloyhtiöiden kanssa yrityksen kasvu onnis-
tuu pikku hiljaa. Viime vuonna liikevaih-
tomme kasvoi kaksikymmentä prosenttia.”

Tervetuloa joukkoon Helsinki, Mikkeli ja Pieksämäki!
SH-Palveluverkko Oy on saanut uusia jäsenyrityksiä. Nyt mukaan tulivat Mc Clean 

Kiinteistöhoito Oy Helsingistä, MHS Palvelut Oy – Mikkelin huolto- ja sisustuspalvelut 
Mikkelistä, sekä Pieksämäen Seudun Talohuolto Oy Pieksämäeltä. 

Tässä esittäytyvät uudet jäsenyritykset. LAURI KOTILAINEN

Mc Clean Kiinteistöhoito Oy

Pankista 
se alkoi
HUOLTOPÄÄLLIKKÖ, operatiivinen johtaja 
Petri Valasvuori pyörittää arkea Mc 
Clean Kiinteistöhoito Oy:ssä Helsingissä. 
Valasvuori kertoo:

”Yritys perustettiin vuonna 1993, kun 
silloinen Postipankki lopetti Helsingissä 
kiinteistöosastonsa. Kauko Mäcklin 
perusti yhtiön, jotta työskentely voisi jat-
kua ja työpaikka säilyisi.” 

Nyt Kauko Mäcklinin perustama yritys 
Mc Clean Kiinteistöhoito Oy työllistää 
Helsingissä neljätoista ihmistä toimivan 
johdon lisäksi. Konekantaa on kolme 
lakaisukonetta ja seitsemän Wille-kiinteis-
tönhuoltokonetta. Yhtiötä johtaa operatii-
vinen johtaja Petri Valasvuori 

Tekninen kiinteistönhoitaja Kari 
Jokelainen on tehnyt muualla ja tässä 
yrityksessä töitä vuosikymmeniä. Hänen 
haastattelunsa on lehdessä toisaalla.

MHS Palvelut Oy - Mikkelin 
huolto- ja sisustuspalvelut

Huoltoa, 
remontteja, 
sisustamista
TOIMITUSJOHTAJA Terho Pistool kertoo, 
että hän aloitti yrittäjänä toiminimimuo-
dossa 10 vuotta sitten. 

Aiemmin Pistool työskenteli opiskeli-
ja-asuntoalalla. Hän lähti sitten opiske-
lemaan alaa ja yrittäjyyttä intensiivisesti. 
Näin:

”Kiinteistönhoitajan erikoisammattitut-
kinto, yritysjohtajan erikoisammattitut-
kinto, ja vielä kasvuyrityksen johtamisen 
tutkinto.” Kaikkiin tutkintoihin meni useita 
vuosia, Pistool mainitsee.

Nollasta aloitettiin kymmenen vuotta 
sitten. Nyt yrityksessä on 21 työntekijää. 
Omat toimitilat saatiin vuonna 2012.

”Huoltokohteita on toista sataa. Vuonna 
2016 ostimme Ristiinasta Kiinteistöhuolto 
Brahen. Yhtiö toimii nyt myös Anttolassa.

”Meillä on töissä LVI-teknikko; putkityöt 
hoituvat. Remontti-ja sisustusasiat ovat 
myös palveluvalikoimassamme”, Terho Pis-
tool kertoo.

Tulevaisuudesta hän mainitsee: 
”Korkeintaan kymmenen 
vuotta vielä olen toimitus-
johtajana. Sitten vetäydyn 
hallituksen puheenjohta-
jaksi.”

MHS-Palvelut Oy:n 
toimitusjohtaja 

Terho Pistool pitää 
arvossa jatkuvaa 

kouluttautumista. 
Hän opiskeli 
vuosien ajan 

kiinteistönhoitoa 
sekä yrityksen 

johtamista.

Mc Clean Kiinteistöhoito Oy:n 
johto: Kauko Mäcklin (vas.) ja 
Petri Valasvuori. Yritys toimii 
Helsingissä kuudentoista ihmisen 
ja kymmenen koneen voimin.

”Tiiminä mennään 
ja orkesteria 

johdetaan. 
Sooloilija 

ei pärjää”, 
Timo Keisala 

korostaa.
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Ihmiset & tapahtumat

Joensuun Multanen lisäsi 
erikoisammattilaisia
TOIMITUSJOHTAJA Ismo Multanen Talohuolto Multanen 
Oy:stä Joensuusta kertoo, että huoltoyhtiön palveluita 
kehitetään koko ajan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

”Olemme hankkineet uutta konekalustoa ja uusineet 
vanhaa kalustoa. Olemme kehittäneet uusia palvelumuo-
toja ja palkanneet koulutettua henkilökuntaa.”

”Henkilökuntaamme kuuluvat nyt myös mm. lvi- ja 
sähköasentajat sekä oma remonttiryhmä erilaisiin raken-
nus- ja korjaustöihin. Nyt taloyhtiöt saavat saman katon 
alta kaikki ne lisäpalvelut, jotka ovat aikaisemmin pirsta-
loituneet useamman eri toimijan kautta. Tämä tarkoittaa 
nopeampaa ja helpompaa töiden koordinointia ja sitä 
kautta myös kustannussäästöjä”, Multanen kertoo.

Tutustumme joensuulaisen kiinteistönhoitaja Mauri 
Pietarisen arkeen tässä lehdessä.

MITÄ UUTTA VIIME 
LEHDEN JÄLKEEN?

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy 
huoltaa nyt puitakin
TOIMITUSJOHTAJA Jouni Rusanen Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy:stä 
Turusta kertoo, että kiinteistöhuollon ja saneerauspalveluiden lisäksi 
yhtiössä on panostettu viime aikoina puutarhuri- ja arboristipalveluihin.

Kaikille ei ammattinimike ”arboristi” ehkä avaudu. Arboristi huoltaa 
puita. Tarvittaessa hän kiipeää puuhun ja poistaa vaikkapa vaaralliset 
oksat. Siihen tarvitaan arboristikoulutus, jossa työ opitaan tekemään 
oikein ja turvallisesti.

Tarvittaessa puuhun kiipeävä arboristi ja puutarhuri Kirsi Järvinen 
kertoo kiehtovasta työstään toisaalla tässä lehdessä.

Rusasen puutarha- ja arboristipalveluiden kuormurin 
kylki mainostaa puiden ja pensaiden hoitoleikkuuta, 
viheralueiden ylläpitoa, suunnittelua, konsultointia ja muuta. 
Viherpalveluilla on kysyntää.
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Kiinteistöpalvelu Koivu Vantaalta 
palkkasi toisen puutarhurin
TOIMITUSJOHTAJA Timo Laitinen vantaalaisesta Kiinteistöpalvelu Koi-
vusta kertoo, että yrityksellä on 130 sopimusasiakasta ja se työllistää 
vakituisesti 17 ihmistä. Kalustoa on uusittu: uusimpina kiinteistönhoi-
totraktori, pieni työkone ja uusia autoja.

”Meillä on myös nyt kaksi puutarhuria, koska heidän palveluilleen on 
lisääntyvää kysyntää, Laitinen kertoo.”

Kerromme tässä lehdessä kokeneen vantaalaisen kiinteistönhoitaja 
Jorma Penttisen työpäivästä.

Kotkan Kiinteistöpalvelu 
tarjoaa laatukierroksia
TOIMITUSJOHTAJA Mikko Pirinen Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:stä kertoo 
että yhtiö hankki uuden konehallin. Lämmintä hallitilaa on nyt noin 1200 
neliötä ja lisäksi kylmää tilaa esimerkiksi hiekoitushiekan säilytykseen. 
Kaikki tuotantotoiminta on keskitetty Yrjönkadun halleihin. 

”Uutta meillä on myös vaihtolavapalvelu. Voimme toimittaa vaihtolavan 
vaikkapa talkooväelle tai kuljettaa multaa tai muuta omalla kalustolla. Han-
kimme myös pienen kumitelaisen kaivurin tarkempiin kaivutöihin”, Pirinen 
sanoo ja jatkaa:

”Mielenkiintoinen on myös jonkin aikaa meillä työskennellyt eläköitynyt 
isännöitsijä, joka pari- kolme kertaa vuodessa tekee laatukierroksen kai-
kissa asiakaskiinteistöissä isännöitsijän näkökulmasta. Onko taloissa kaikki 
kunnossa ja asiat tehty sovitusti?”

Yhtiö on laajentanut viherpalveluitaan kysynnän takia. Puutarhuri Antti 
Hanski kertoo vihertävästä työstään tässä lehdessä.

Voimme toimittaa 
vaihtolavan vaikka talkoo-
väelle, tai kuljettaa multaa 
tai muuta omalla kalustolla.”

”
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Kiinteistöhuolto J. Rusasella Turussa työskentelevä 
Kirsi Järvinen on puutarhuri ja arboristi. Vain koulutetulla 
arboristilla on lupa kiivetä puuhun. LAURI KOTILAINEN

Arboristi

Vain koulutettu arboristi 
saa kiivetä puuhun. 
Silloin pääsee näin lähelle 
puuta. Kirsi Järvinen 
toi moottorisahan 
omenapuuhun.

ARBORISTI KIIPEÄÄ 
TARVITTAESSA 
PUUHUN
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K
irsi Järvinen kertoo olevansa 
puutarhuri/arboristi: 

”Arboristi on latinaa ja suo-
mennettuna ’puiden hoitaja’. 

Peruskoulutus on puutarhuri ja päälle arbo-
ristin erityisammattitutkinto. Arboristi on 
erikoistunut puuvartisiin kasveihin. Hän 
saa hoitaa puita kiipeilytekniikalla. Pääsee 
lähelle puuta ja voi tehdä kaikkea, mikä 
ei onnistu nostolavalta. On myös ahtaita 
paikkoja kuten rinteissä, joihin ei nostimella 
pääse”, Järvinen sanoo.

”Arboristi on nuori ammattikunta Suo-
messa, parikymmentä vuotta”, Kirsi Järvinen 
kertoo. Hän on työskennellyt Rusasella 
kolme vuotta ja 20 vuotta alalla.

”Olin ennen kaupungilla. Hoidin puistoja 
ja viheralueita. Kun tulin Rusaselle, lähdin 
edistämään puiden hoitoa yksityisten ton-
teilla. Vastaanotto on ollut hyvä: isännöitsijät 
ymmärtävät.”

Köysitekniikka on 
kiipeämisen salaisuus
”Puuhun mennään köysillä, ja siksi vain 
koulutetut ihmiset saavat kiivetä. Pitää tun-

tea puulajit ja puun kunto. On tiedettävä, 
mikä on turvallista ja mikä ei, kuten vuori-
kiipeilyssäkin, ettei tule vahinkoja”, Järvinen 
vertaa.

”Aika vähän ihmiset kiinnittävät huomiota 
puiden kuntoon. Jos massiivisia puita on 
lähellä rakennuksia, tulee ongelmia myrs-
kyllä. Arboristi auttaa ratkaisemaan ne 
ongelmat”, Kirsi Järvinen kertoo.

”Mutta ilman puita kaupunki olisi alaston. 
Viime hellekesänä puuton kaupunki olisi 
ollut vielä tukalampi ja pölyisempi. Isot 
puut nostavat myös ympäristön arvoa. Puut 
ovat tontille kuin kehys taululle”, Järvinen 
kuvailee.

Myrsky herättää 
huomaamaan isot puut
”Sääolosuhteet kuten Tapanin päivän myrsky 
herättävät ihmisiä näkemään, mitä puille voi 
tapahtua. Eivät ne itsestään pysy kunnossa. 
Kun käyttää ammattilaista, välttyy virheiltä. 
Monta kertaa se tulee halvemmaksikin”, Jär-
vinen vakuuttaa.

”Turussakin on ennen tapitettu puita, eli 
katkaistu runko vaikka viisimetriseksi. Ihmi-

set pyytävät katkaisemaan isoksi kasvaneen 
puun ’pitkään kantoon’. Mutta siitä tulee 
myöhemmin ongelmia. Se on siksi Turussa 
kielletty. Ammattilainen osaa kertoa tämän.”

”Tapitettu puu alkaa versoa. Paksuina 
versot repeilevät alas ja aiheuttavat vahinkoa 
rakennuksille ja ihmisille. Mieluummin 
kaataa puun ja istuttaa pienikasvuisempaa 
tilalle”, Kirsi Järvinen selittää.

Pensaiden säännöllinen 
hoito kannattaa
”Pensaiden hoito kerran kolmessa vuodessa 
pitää ne kunnossa. Kustannukset eivät ole 
kovin suuret verrattuna siihen, että antaa 
pensaiden ränsistyä. Sitten tarvitsee kaivin-
konetta ja kuorma-autoa, kun koko pihan 
joutuu uusimaan. Teen tätä ylläpitoa ja 
kauttamme saa tilattua myös muut pihan 
kasvillisuuteen liittyvät työt uudistamisesta 
perusparannukseen”, Järvinen kertoo.

Oletko koskaan pudonnut puusta?
”En, sillä köydet varmistetaan kahdella 

kiinnityksellä. Jos putoaisin, eiköhän se jäisi 
siihen yhteen kertaan!” Kirsi Järvinen nau-
rahtaa. ●
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Sisustaja

Sisustaja Virpi Pistool 
sanoo, että parasta 
on, jos pintaremontin 
pääsee suunnittelemaan 
ja toteuttamaan alusta 
loppuun. Suunnittelu 
sujuu tietokoneella.

VIRPI PISTOOL 
SUUNNITTELEE 
JA TOTEUTTAA
REMONTIT JA 
SISUSTUKSET

Mikkeliläinen MHS Palvelut Oy 
tarjoaa asiakkailleen remontti- 
ja sisustuspalveluita. Yhtiössä 
työskentelevä sisustaja Virpi 
Pistool suunnittelee ja toteuttaa 
asuntojen pintaremontit ja 
sisustustyöt. LAURI KOTILAINEN
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S
isustajan ammattitutkinnon suorit-
tanut Virpi Pistool hoitaa asiakas-
kiinteistöjen sisustukset ja remon-
tit suunnittelusta toteutukseen asti. 

”Se on pääasiassa seinä- ja lattiapintojen 
uusimista. Minä en pura seiniä tai rakenna 
uusia, siihen meillä omat osaajat talossa. Hoi-
damme pinnat eli seinät ja lattiat: esimerkiksi 
tapetoinnin, maalauksen, ja vaikkapa lattian 
laminaattiasennuksen.” 

”Parkettiasennuksia emme tee itse, vaan 
tarvittaessa käytämme ulkopuolista parketti-
asentajaa”, Pistool kertoo.

Yllätyksiäkin saattaa 
työssä tulla
Virpi Pistool sanoo, että aina pintaremont-
tikaan ei mene kuin strömsössä. Jos asiakas 
esimerkiksi antaa virheellisiä lähtötietoja, 
saattaa tulla yllätyksiä.

”Yksi tapaus oli, että oli Gyproc-seinälevy, 
ja asiakas sanoi että se on pohjamaalattu. 
Mutta eipä se sitten ollutkaan. Kun laitoimme 
seinään uuden tapetin, seinä alkoi kuplia seu-
raavana päivänä”, Pistool kertoo.

”Yleensä tapetin irrotus käy lähes mahdot-
tomaksi, jos seinälevy ei ole aikanaan poh-
jamaalattu. Ei se tapetti irtoa itkemälläkään. 
Silloin on pakko laittaa päälle tasoitetapetti, 
tai pahimmillaan levyttää koko seinä uudes-
taan. Tulee isompi remontti siksi, että joskus 
on vähän säästetty maalauskustannuksissa”, 
Virpi Pistool toteaa.

”Joskus se palvelu on vain asiakkaan opas-
tusta: millaisia materiaaleja mihinkin kan-
nattaa valita. Mutta jos pintaremontin pääsee 
suunnittelemaan ja toteuttamaan alusta lop-
puun, se on kaikkein paras ratkaisu.”

Millainen koulutus 
työhösi tarvitaan?
”Minulla on sisustuspainotteinen artesaani-
koulutus puu- ja metallipuolella. Sen jälkeen 
suoritin sisustajan ammattitutkinnon”, Pis-
tool kertoo.

 ”Vuodessa se sisustajan koulutus oli ohi. 
Koulun penkillä istumista ei ole kohtuutto-
masti, ja näyttötutkinnoilla osoitetaan oma 
osaaminen”, Virpi Pistool tuumaa. ●

Jos pinta-
remontin pääsee 
suunnittelemaan 
ja toteuttamaan 
alusta loppuun, se 
on kaikkein paras 
ratkaisu.

”

• Kiinteistöhuoltopalvelut

• Siivouspalvelut

• Puiden huoltoleikkaukset

• Harjakonepalvelu

• Vaihtolavakuljetukset

• Roskalavat

• Multa- ja sepelitoimitukset

info@kiinteistohuoltoturku.fi

www.kiinteistohuoltoturku.fi

010 836 0700
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E
sittelemme tässä aakkosjärjestyk-
sessä kolmen lukkovalmistajan 
ratkaisuja kiinteistöille. Yhteistä on 
mekaanisen avaimen ja sähköisen 

lukituksen yhdistäminen; tavalla tai toisella.
Ja jos avain joutuu hukkaan, lukkojen kal-

lis uudelleen sarjoitus ja avainten uusiminen 
ei enää ole tarpeen. Esittelemme Abloyn, 
dormakaban ja iLOQin kiinteistöille tuoreel-
taan suosittamat ratkaisut.

Abloyn lukko ja avain 
kommunikoivat keskenään
Abloyn Pulse on uusi lukkoratkaisu, jonka 
avaimia ei voi teettää pikasuutarissa. Lukon 
avaa vahvasti salattu sähköinen koodi, eikä 
avaimen jyrsitty profiili. Avaimet ovat mekaa-
nisesti samannäköisiä.

Myyntipäällikkö Juha Haantio Abloylta 
Joensuusta kertoo, että avaimessa tai lukossa 
ei tarvita paristoa eikä mitään virtalähdettä, 
vaikka lukon avauskoodi toimii sähköllä:

”Avaimen työntöliike lukossa tuottaa 
riittävän energian lukon avaamiseen. Pieni 
generaattori lukkopesässä pyörähtää, kun 
avainta käännetään, ja kun koodi on oikea, 
lukko avautuu. Avain on symmetrinen, joten 
se toimi molemmin päin.”

Kulkuoikeuksia 
sinne minne tarvitaan
Led-merkkivalo ilmoittaa kulkuoikeuden. 
Avaimelle voidaan helposti asettaa kulkuoi-

Lukitus

Entä jos avaimet joutuvat vääriin käsiin? 

TURVALLISIA 
LUKITUS-
RATKAISUJA 
KIINTEISTÖILLE
Kiinteistön lukitusturvallisuus yleensä rapautuu, jos 
avaimia joutuu vääriin käsiin. Nykyaikaiset avaimet 
ja lukot ovat fiksumpia. Nyt keskeiset pääsyoikeudet 
taloon voi mitätöidä sähköisesti. Turvallisuus säilyy 
hyvänä. LAURI KOTILAINEN

iLOQin avain ohjelmoidaan 
tietokoneeseen liitettävällä 
ohjelmointilaitteella.
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keus kaikkialle minne asukas tarvitsee: asun-
non lukon lisäksi varastojen riippulukkoihin 
ja vaikkapa roskakatoksen riippulukkoon, 
Haantio kertoo. Hän korostaa, että Abloyn 
Pulse -järjestelmä on parhaimmillaan koh-
teissa, joissa on paljon käyttäjiä ja asukkaat 
vaihtuvat usein.

Kadonneiden avainten kulkuoikeudet voi 
poistaa mobiilisti milloin vain ja mistä vain. 
Tieto kulkuoikeuksista leviää järjestelmässä 
päivitettyjen avainten välityksellä.

Järjestelmän hallintaohjelmisto toimii 
pilvipalveluna tietoverkossa. Kulkuoikeuksia 
voi poistaa ja lisätä selaimen kautta älypuhe-
limella, tabletilla tai tietokoneella

Dormakaba suosittaa kiinteis-
töille hybridiratkaisua
Jarmo Kvick dormakaba Suomi Oy:stä (yhtiö 
kirjoittaa nimensä pienellä alkukirjaimella) 
ehdottaa lukitukseen hybridiratkaisua asuin-
kiinteistöille. dormakaba on saksalais-sveit-
siläinen lukkokonserni.

”Hybridiratkaisussa asuntojen ovissa on 
mekaaninen lukitus, mutta esimerkiksi ker-
rostalon ulko-ovissa ja yhteistiloissa kuten 
kellarivarastoissa, saunatiloissa, roskakatok-
sissa ja muualla lukitus on sähköinen.” 

”Smartkey on dormakaban mekaaninen 
avain, jossa on mustassa avainpannassa 
RFID-siru. Kun hipaisee avaimen mustalla 
tyvipäällä yleisten ovien lukijoita, pääsee 
kulkemaan sähköisistä ovista. Mekaanisella 

avaimella taas pääsee omaan asuntoon”, 
Kvick kertoo. 

Sähköinen kulunvalvonta voidaan liittää 
myös toisen valmistajan avaimiin, kun käyte-
tään avaimenperää, jossa on RFID-siru.

”Sähköinen lukitus kerää kulkutapahtu-
mat. Asukkaat suostuvat yleensä mielellään 
tähän vähäisen kulkijatietojen keruuseen, 
sillä avainten väärinkäyttö taloyhtiössä 
yleensä loppuu”, Kvick sanoo.

”Hybridiratkaisu on edullinen ja se hil-
litsee kurittomuutta ja asiatonta liikkumista 
taloyhtiössä paljon”, Jarmo Kvick vakuuttaa.

Jokainen asukas voi hankkia 
digitaalisen lukon
Kvick kertoo, että jos siivoojan tai kodin-
hoitajan helppo pääsy asuntoon on tarpeen, 
oveensa voi omalla kustannuksella asennut-
taa digitaalisen lukkosylinterin.

”Silloin tarpeellinen kotiapu pääsee kul-
kutunnisteella helposti sisään. Ja toisaalta 
tarpeettomaksi käyneet kulkuoikeudet voi 
helposti poistaa. Se on meillä taloyhtiöille 
yleisin ratkaisu. 

Mekaaninen avain asuntoihin, ja säh-
köinen avaus yhteisiin oviin”, Jarmo Kvick 
sanoo.

iLOQin omavoimainen lukitus-
järjestelmä on edelläkävijä
Oululainen iLOQ esitteli omavoimaisen 
lukon jo vuonna 2007. Avaimen työntö luk-

Myyntipäällikkö Juha 
Haantio kertoo, että 
Abloyn Pulse -järjestelmän 
kulkuoikeuksia voi poistaa 
ja lisätä selaimen kautta 
älypuhelimella, tabletilla tai 
tietokoneella.

dormakaban hybridiratkaisussa 
asunnon ovi avataan tällä 
mekaanisella Smartkey avaimella 
ja taloyhtiön ulko-ovi ja 
yhteistilojen ovet sähköisellä 
tunnisteella joka sijaitsee avaimen 
mustassa pannassa. 

Sähköisen hybridiratkaisun voi yhdistää myös 
toisen valmistajan lukkoihin käyttämällä 
avaimenperää, jossa on RFID-siru. Kotiin 
mennään tutulla avaimella.

”Hybridiratkaisumme hillitsee asiatonta 
liikkumista taloyhtiössä todella paljon”, 
Jarmo Kvick vakuuttaa.

Abloyn Pulse-avain toimii 
kummin päin vain. Se kehittää 
lukon tarvitseman sähkön 
avaimen työntöliikkeellä.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Kodin turvallisuus

• Kiinteistöhuoltopalvelut
• Siivouspalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
040 709 2374 / Timo

timo.keisala@pieksamaenseuduntalohuolto.fi

Hallipussi 1, 76100 Pieksämäki

Yrityksemme tarjoaa 

koon antaa virtaa vahvasti salatulla sähköi-
sellä koodilla suojatulle lukolle. Toimitusjoh-
taja Heikki Hiltunen iLOQ Oy:stä sanoo, että 
sähköinen lukitus alentaa lukoston elinkaari-
kustannuksia ja nostaa asunnon arvoa.

Ratkaisu sai kansainvälisiä 
innovaatiopalkintoja.
iLOQin elektroninen ja omavoimainen luki-
tusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa 
sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. 
Lukot ja avaimet toimivat ilman paristoja.

Toimitusjohtaja Heikki Hiltunen iLOQilta 
kertoo, että useimmat heidän asiakkaistaan 
ovat asunto-osakeyhtiöitä ja kerrostaloja.

”Mekaanisten avainten kopiointi on melko 
helppoa. Mutta jos iLOQin järjestelmän 
avain häviää, se on helppo poistaa käytöstä. 
Sama avain on taas uudelleen käytettävissä 
saman tien, sillä itse avaimet ovat mekaa-
nisesti samanlaisia. Vain sähköinen koodi 
muuttuu ohjelmointilaitteella. Uudelleen 
sarjoitusta ei tarvita.”

”Perinteisessä mekaanisessa avaimessa 
lukkoon ei jää jälkeä siitä, millä avaimella 
se lukko on avattu. Sen sijaan iLOQin lukot 
tallentavat lukkopesiinsä sähköisen tiedon: 
kuka tästä on milläkin avaimella mennyt. 
Tämä on hyödyllistä taloyhtiön yhteiskäyttö-
tiloissa.”

Toimitusjohtaja Heikki Hiltunen 
iLOQ Oy:stä sanoo, että 
sähköinen lukitus alentaa 
lukoston elinkaarikustannuksia 
ja nostaa asunnon arvoa.

 
Kätevästi tilapäisiä 
kulkuoikeuksia
Hiltunen muistuttaa, että esimerkiksi 
remonttimiehille voidaan antaa tilapäinen 
kulkuoikeus esimerkiksi vain yhteen asun-
toon. Remontin jälkeen kulkuoikeus poiste-
taan.

Hiltunen korostaa, että sähköinen lukitus 
alentaa lukoston elinkaarikustannuksia ja 
nostaa asunnon arvoa. 

”Jos mekaaninen yleisavain joutuu vää-
riin käsiin, lukkojen uudelleen sarjoitus on 
todella kallista. Kun sarjoitusta ei koskaan 
tarvita, kustannuksia säästyy.” ●

Persoonallisen näköinen 
iLOQ-avain synnyttää 
lukon tarvitseman 
sähkön, kun avain 
työnnetään lukkoon.
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T
apaamme vantaalaisessa palvelu-
keskus Foibessa, jonka omistaa 
Diakoniasäätiö. Jorma sanoo: 

”Kyllä tämä on aika itsenäistä 
työtä. Mutta organisointia se vaatii, kun huol-
tokohteemme ovat levällään kaupungissa. 
Ettei mene säntäilyksi.”

”Minulla on aamuisin Palvelukeskus Foi-
ben uima-altaan uimaveden laadun mittaus. 
Se on tärkeä, sillä altaassa on aamuisin vau-
vauinti ja seniorikansalaiset uivat illemmalla. 
Altaan vettä käsitellään asianmukaisilla 
kemikaaleilla: natriumhypokloridilla ja alu-
miiniseoksella, jolla vesi pysyy kirkkaana. 
Keskiviikkoisin on allashuolto ja suodatti-
mien vastavirtahuuhtelu”, Penttinen kertoo. 

Öinen soitto: 
makkaraperunat leimahti
Kerran asukas oli puoli kolmelta yöllä huo-
mannut rapussa savua ja soitti. 

”Pyysin että rouva katsoisi, mistä asun-
nosta savu tulee. Onko ovi kuuma? Jos on, 
palokunta on kutsuttava heti. Onneksi ovi oli 
kylmä.”

”Menin paikalle. Oven raoista tuli savua. 
Koputtelin. Ei vastausta. Menin avaimilla 
asuntoon, se oli savua täynnä. Löysin uunista 
palavan makkaran ja ranskalaiset perunat ja 
sammutin ne hanan alla. Avasin ikkunoita ja 
oven parvekkeelle”, Penttinen sanoo.

”Löysin asukkaan sängystä. Ravistelin ja 
sanoin: ’Meinasit kuolla!’ Asukas avasi sil-
mänsä, nauroi ja haukkui tosi rumasti. Silmät 
muljahtivat ja hän nukahti taas. Oli kesä, 
joten jätin parvekkeen oven ja ikkunat auki ja 
läksin nukkumaan. Mitä lie kaveri miettinyt 
aamulla.”

Keikoilla karhukoplankin kanssa
”Olen pari kertaa aukonut Karhu-ryhmälle 
ovia. Kerran etsittiin vankikarkuria. Toisella 
kertaa kaveri oli ammuskellut parvekkeella. 
Kerran olin avaamassa ovia Poliisi-TV-ryh-
män kanssa.”

”Kerran soitti ulkomaalainen ihminen: 

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitaja Jorma Penttinen Vantaalta

TYÖ ON JOSKUS 
SEIKKAILUA

Jorma Penttinen testaa 
palvelukeskuksen altaan 
veden laatua. ”Vauvauinnin 
takia veden puhtaus 
on tärkeä. Se mitataan 
minilaboratoriolla joka 
aamu.”

Jorma Penttinen on työskennellyt kiinteistönhoitajana 35 vuotta. Alan ammattitutkinto 
hänellä on. Vantaalaisen Kiinteistöpalvelu Koivu Oy:n toimitusjohtaja Timo Laitinen 

mainitsee Jormasta: ”luottokaveri, ei tarvitse perästä kysellä”. LAURI KOTILAINEN

’Lapsi on yksin kotona ja liesi on päällä. Syt-
tyy tulipalo. Menkää heti paikalle!’”

”Läksin kiireellä ajamaan, mutta poliisit 
tulivat perään ja pysäyttivät. Selitin tilanteen. 
Poliisi soitti ilmoituksen tekijälle. Henkilö 
hoputti että ’lapsi palaa, on kiire, kiire!’ 
Poliisi sanoi minulle: olkoon, mutta aja rau-
hallisemmin.”

”Menin sisälle. Liesi oli päällä ja lapsi yksin 
sisällä, mutta ei onneksi mikään palanut. 
Pian oli uusi hälytys toiseen taloon, jossa 
oli tulipalo, neljä paloautoa ja poliisiautoja. 
Tarkistimme asuntoja äskeisten poliisien 
kanssa! Nyt jo hymyilytti”, Jorma Penttinen 
muistelee.

Aina on iloisiakin tapauksia 
”Joskus omaiset ovat hätääntyneitä, kun eivät 
saa yhteyttä läheisiinsä. Toki tarkistamme. 
Kun kaikki onkin hyvin, olemme kaikki huo-
jentuneita ja iloisia.”

”Toisinaan käy, että äiti menee tupakalle 
parvekkeelle. On pieni lapsi joka nojaa par-
vekkeen oveen ja kääntää kahvan alas. Sitten 
äiti huutelee parvekkeella, että voisiko joku 
tulla päästämään takaisin sisälle. Yöpaidassa 
tulee pian kylmä.

Talojen asukkaat ovat yleensä oikein 
mukavia. Juttelen mielelläni heidän kans-
saan” Jorma Penttinen kertoo. ●
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T
ämä on mukavaa, erilaista kuin 
tehdastyö”, Jeussonen sanoo. Hän 
työskenteli aikoinaan Valmetilla, 
Lokomolla ja muissa tehtaissa. 

Kiinteistöjen huollossa on vierähtänyt kym-
menen vuotta.

Keikkamiehen 
vaihteleva päiväohjelma
”Teemme taloyhtiöiden töitä, mutta välillä 
tulee pieniä asukkaidenkin hommia erillislas-
kutuksella. On suihkuletkun vaihtoa, lampun 
vaihtoa, palovaroittimen kiinnitystä kattoon 
ja sellaista. Perinteistä hommaa; jeesataan 
ihmisiä vähän”, Jeussonen luettelee.

”Teen taloyhtiöille kiireisiä keikkoja: put-
kitukoksien avaamista ja muita pikkuvikoja. 
Lumitöihin ei siinä ehtisikään.”

Kaikenlaista 
sattuu – ikävääkin
Jeussonen kertoo, että kymmenessä vuodessa 
on sattunut kaikenlaista; joskus ikävääkin.

”Oli yksi tulipalokin. Menin asuntoon 
ja tuumasin että ’onpa täällä hyvät pimen-
nysverhot’. Oli aivan pimeää. Mutta kyse oli 
kyteneestä palosta, joka oli värjännyt noella 
kaiken mustaksi, myös ikkunat ja sitten 
sammunut. Lattialta löytyi vainaja. Sellainen 
keikka on ikävämmästä päästä”, Jeussonen 
tuumaa.

Kiinteistönhoito

TYKKÄÄN ASIAKAS-
PALVELUSTA

”Kulttuurierot tässä 
työssä huomaa. 
Ulkomaalaistaustaiset 
asukkaat ovat iloisia. 
Kiittelevät ja tarjoavat 
teetäkin”, Klaus Jeussonen 
kertoo.

Kiinteistönhoitaja Klaus Jeussonen, 53, tekee työtään Kiinteistöpalvelu 
Lintula Oy:ssä Rovaniemellä. Hän sanoo: ”Tykkään asiakaspalvelusta. 

Tämä on mukavaa hommaa.” LAURI KOTILAINEN

”

Klaus Jeussonen, kiinteistönhoitaja Rovaniemeltä

Ulkomaalaiset asukkaat 
tarjoavat teetäkin
Klaus Jeussonen toteaa, että ihmiset ovat 
huoltomiehelle ystävällisiä, mutta joskus 
kysytään huumorintajua ja pitkää pinnaa. 

”Ei pidä kaikkea ottaa itseensä, vaikka 
haukkuja tuleekin. Se on se ihmisluonto 
sellainen…”

”Kulttuurierot tässä työssä huomaa. Täällä 
Rovaniemellä on paljon ulkomaalaisia. He 

ovat iloisia, kiittelevät ja tarjoavat teetäkin. 
Kerran olin tullut juuri kahvilta, eikä tee 
maistunut, niin asukas tarjosi appelsiinia, 
että ’ota nyt jotakin’”, Jeussonen kertoo.

”Joskus tarvittaisiin kielitaitoakin. Jotkut 
eivät ymmärrä suomea eivätkä englantia, ja 
pitäisi mennä patteria säätämään. Tarvit-
taessa otetaan kädet avuksi. Kyllä me aina 
jotenkin ymmärrämme toisiamme”, Klaus 
Jeussonen vakuuttaa. ●

Ei pidä kaikkea 
ottaa itseensä, vaikka 
haukkuja tuleekin.

”
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M
auri Pietarinen on ollut alalla 26 
vuotta ja Talohuolto Multasella 
Joensuussa 20 vuotta. Menemme 
kuusikerroksisen asuintalon 

lämmönjakohuoneeseen. Juttelemme samalla 
Maurin työstä.

Työ on jatkuvaa oppimista
”Ala teknistyy koko ajan. Mutta ainahan nuo 
uudet asiat on opittu.” Pietarinen ottaa kän-
nykän ja naputtelee.

”Kuukausittain otamme mittarien lukemat. 
Kaikki tiedot tallennetaan kännykkäsovel-
lukseen. Ne menevät sitten verkon kautta 
tietojärjestelmään”, Mauri Pietarinen kertoo 
ja jatkaa: ”Tämä on nykyään kätevää. Ennen 
piti kirjata paperille, nyt vain näppäillään.”

Lämmönjakohuoneen lukemat on nyt 
kirjattu. 

Menemme sähköpääkeskukseen. Katso-
taan lukemat sieltäkin.

”Isompia vuotojakaan ei nyt ollut. Kaikki 
on kunnossa. On muistissa, miten paljon 
vettä ja sähköä on kulutettu kuukauden 
aikana”, Pietarinen tuumaa. 

Kävelemme ulos aurinkoiseen Joensuu-
hun. Kyselen Maurin työpäivästä.

”Siinä on kaikkea: lehtien keräys syys-
kesällä. Katsotaan, että kattokaivot vetävät. 
Kaiken aikaa saa ruuveja kiristellä, lamppuja 
ja sulakkeita vaihtaa. Isommat sähköasen-
nukset jätän sähkömiehille”, Mauri Pietarinen 
kertoo.

Päivystysvuoro 
kerran kuukaudessa
Pietarinen kertoo, että kerran kuussa tulee päi-
vystysvuoro. Silloin päivystetään kellon ympäri 
viikon ajan. Herätetään, kun ihmisillä on avai-
met hukassa ja pitää avata ovi aamuyöllä. 

”Se vain pittää lähtee avvaamaan ovi, 
vaikka kuinka nukuttasi. Näitäkin on aika 
paljon”, Mauri Pietarinen sanoo mukavalla 

Mauri Pietarinen on nähnyt paljon

ALA TEKNISTYY 
KOKO AJAN

”Tämä on nykyään niin kätevää. Ennen piti 
kaikki kirjata paperille, nyt vain näppäillään. 
Kerran kuukaudessa otamme lukemat tähän 
kännykkäsovellukseen” Mauri Pietarinen 
kertoo sähköpääkeskuksessa.

Joensuulainen kiinteistönhoitaja Mauri Pietarinen on kokenut kaikkea. 
Paljon uutta on pitänyt oppia, ja paljon kaikkea on 

vuosien varrella tapahtunut. LAURI KOTILAINEN

itäisellä aksentilla.
Hän kertoo, että joskus asunnon oven 

väännin sisäpuolella alkaa pyöriä tyhjää ja 
asukas ei pääse ulos. Hän soittaa hädissään. 
Ei hätää; ulkoa ovi aukeaa yleisavaimella.”

”Kerran asukas oli jäänyt vangiksi omaan 
vessaansa, kun lukko jumiutui. Menin pai-
kalle. En minäkään saanut ovea auki. Rau-
hoittelin asukasta. Lukkoseppä tuli, ja pian 
kaikki oli kunnossa.”

Poliisi on salaperäinen aina
kun pyytää avaamaan oven
Mauri Pietarinen kertoo, että toisinaan 
poliisi pyytää avaamaan oven rappuun ja 
sitten asuntoonkin. Mikäs siinä, sellaisetkin 
keikat Pietarinen kertoo hoitavansa mielel-
lään.

”Poliisi soittaa avaamaan oven, mutta ei 
koskaan kerro avaamisen syytä. Ei pidäkään 
kertoa, sillä minähän olen poliisin tehtävän 
kannalta silloin sivullinen.”

”Mutta arvaan, että useimmiten poliisilla 
saattaa olla ainakin vahva rikosepäily”, 
Mauri Pietarinen pohdiskelee.” ●
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Kiinteistönhoito

Kari Jokelaiseen 
luotetaan. Hänellä on 
ollut pääsy paikkoihin, 
joihin vain harvoilla on 
lupa mennä. Tämä ei ole 
sellainen kohde, vaan 
lämmitysjärjestelmän 
viikkotarkastus osoitteessa 
Kalliolinnantie 12.

K
uusikymmenvuotias Kari Joke-
lainen on syntyisin Paltamosta, 
mutta työpaikat toivat Etelä-Suo-
meen.

Jokelainen opiskeli ammattikoulussa 
putkiasentajaksi. Kupari- ja nikkeliallergia 
pakottivat sittemmin vaihtamaan ammattia. 
Kiinteistönhuoltoalalle Jokelainen tuli kauan 
sitten, ja päätyi huoltomieheksi Lastenklini-
kalle. 

”Aikaa myöten työpaikat vaihtuivat yksi-
tyiselle puolelle. Työskentelin muun muassa 
Engelillä ja sitten monessa muussa yrityk-
sessä.” Nyt on uraa kiinteistöhuollon alalla 
jatkunut melkein 40 vuotta ja Jokelainen on 
saanut työstään Kiinteistöliiton kultaisen 
ansiomerkin.

Näihin kohteisiin 
tarvitaan luottohenkilö
Kari Jokelainen ei tätä mainosta, mutta mai-
nitsee ohimennen:

”Olen pitkään huoltanut kohteita, joihin 
moni ei pääse. Jopa valtion virastoja, (joi-
hinkin niistä tarvitaan luotettavuusselvitys). 
Olen työskennellyt esimerkiksi lentoase-

Kari Jokelainen, kiinteistönhoitaja Helsingistä

LUOTTOMIES
Kari Jokelainen työskentelee Helsingin keskustassa Mc Clean Kiinteistöhoito Oy:ssä. 

Työnkuva on tekninen kiinteistönhoitaja.Jokelainen on luottomies. Hänellä on 
ollut pääsy paikkoihin, joihin harvoilla on lupa mennä. LAURI KOTILAINEN

malla, Tullihallituksessa ja jopa Suojelupo-
liisissa.”

”Osa virastoista on nykyään taidettu 
muuttaa hotelleiksi”, Jokelainen tuumaa. 
”Vaan mitäpä näitä mainostamaan…”

Jokelainen on tekninen yleismies, mutta 
hän ei halveksi mitään eteen tulevaa työtä. 

Haastattelun aikaan pääkaupunkiin tulvi 
lunta, ja Jokelainen oli tietenkin lumikoneen 
puikoissa. 

Työ ja vapaa-aika 
tiukasti erillään
Kari Jokelainen sanoo, että hän pitää työajan 
ja vapaa-ajan erillään. Toisin kuin monet 
meistä, Jokelainen ei vie töitä kotiin, ei edes 
ajatuksissaan.

”Täysin nollaan työasiat kun vapaa-aika 
alkaa. Työt jäävät työpaikalle.” ●

”Täysin nollaan työasiat 
kun vapaa-aika alkaa. 
Työt jäävät työpaikalle.
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M
eillä on viherpalveluosasto, joka 
työllistää 3–4 henkilöä. Touko-
kuussa alkaa vihertyökausi ja 
se kestää syksyyn asti. Teemme 

asiakkaan tilaamia vihertöitä. Siinä on pen-
saiden ja puiden leikkauksia, viherrakenta-
mista ja puunkaatoa, kitkemistä ja muuta. 
Istutamme uusia puita ja pensaita ja teemme 
kaikkea viherrakentamista”, Antti Hanski 
kertoo.

Pensaita, puita ja 
kaikkia vihertöitä
”Yleinen työ on pensaiden alasleikkaus. Kun 
pensas on kasvanut isoksi ja siitä on tullut 
vähän liian iso, tilaa vievä ja ränsistyneen 
näköinen, se leikataan alas tapeiksi asti. Se 
uudistuu ja kasvaa pian siistin näköiseksi. 
Lievempää on vähän siistivä pensaiden hoi-
toleikkaus”, Hanski kuvailee.

Antti Hanski kertoo, että hän tekee myös 
puiden leikkauksia. Koska hänellä ei ole 
arboristin koulutusta, puuhun ei kiivetä, 
vaikka puu olisi hankalakin muodoltaan.

”Sen sijaan nosturin nostolavan kanssa 
teemme puitten leikkauksia ja puitten kaa-
toja. Taloyhtiöt ovat meille suurin asiakas-
ryhmä”, Hanski kertoo.

Puutarhuriksi monen 
ammatin kautta
Antti Hanski, 38, kertoo että hän valmistui 
tutkinnon suorittaneeksi puutarhuriksi viime 
syksynä. Aikaisemmin Hanski työskenteli 
kymmenisen vuotta Vaasan Myllyn näkkilei-
pävarastolla trukkikuskina.

”Sen jälkeen kävin merimieskoulun ja suo-

Puutarhuri

Antti Hanski tekee vihertöitä Kotkassa

NÄKKILEIPÄKUSKISTA 
PUUTARHURIKSI

Joskus viherrakentajan työ vaatii 
nöyrtymistä polvilleen maan rajaan. 
Puutarhuri Antti Hanski kunnostaa 
taloyhtiön kukkapenkin entistä 
kauniimmaksi.

Puutarhuri Antti Hanski työskentelee Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:ssä. 
Vihertyöt alkavat toukokuussa ja jatkuvat syksyyn saakka. 

Talvikausi täyttyy muista töistä. LAURI KOTILAINEN

ritin vahtikonemestariin erikoisammattitut-
kinnon pätevyyskirjaa vaille. En lähtenyt sille 
alalle; se ei sittenkään tuntunut omalta”, Antti 
Hanski tuumaa. 

”Ja onhan minulla kuorma-autonkuljetta-
jan ammattiajopätevyyskin. Työnantaja kus-
tansi sen minulle viime kesänä. Joskus ajan 
kuorma-autoakin töissä”, hän jatkaa. ●

”
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Veden säästö

Niksit veden säästöön mukavuudesta tinkimättä

SÄÄTÄMINEN 
SÄÄSTÄÄ

Oras Oy:n tuotepäällikkö Markku Vehanen 
kertoo niksit, miten arvokasta vettä ja 

energiaa säästetään, elämisen laadusta yhtään 
tinkimättä. LAURI KOTILAINEN

Oras Oy:n tuotepäällikkö Markku 
Vehanen kertoo teknisiä keinoja 
veden ja energian säästämiseen. 
Mutta käyttäjä silti ratkaisee, 
paljonko vettä kuluu.

Tämä on vakiopaineventtiili, 
jolla pudotetaan putkistosta 

vettä tuhlaava ylipaine.
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”K
äyttäjä määrää vedenkulutuksen. 
On kuitenkin paljon hyviä tek-
nisiä ratkaisuja veden säästöön”, 
Markku Vehanen aloittaa. 

Vakiopaineventtiili 
tasaa vesipaineen
Vehanen kertoo, että veden virtaaman 
ohjearvot ovat käsienpesuhanalle kuusi lit-
raa minuutissa, keittiön hanalle ja suihkulle 
kaksitoista litraa ja ammeen täyttöhanalle 18 
litraa minuutissa.

”Virtaaman voi kuka tahansa mitata ihan 
vaikka ämpäriä ja kellon sekuntiviisaria käyt-
täen. Jos virtaama on kaikissa hanoissa liian 
suuri, ratkaisu on putkiston vakiopainevent-
tiili”, Markku Vehanen sanoo.

”Kaupunkien vesijohtoverkoissa on viiden 
tai kuuden baarin paine, jotta paine riittäisi 
monikerroksisten talojen ylimpiin kerroksiin. 
Se aiheuttaa hanoissa liian suuren virtaa-
man. Vakiopaineventtiilillä paine lasketaan 
matalissa taloissa 2,5–3 baariin. Se riittää 
mainiosti.”

”Jos pitkässä rivitalossa kauimmaisissa 
hanoissa on sopiva paine, niin alkupään han-
oja on järkevää säätää. Otetaan vipu irti, sää-
detään karasta sopiva virtaama, rajoitusruuvi 
tähän. asentoon, ja kahva takaisin paikalleen”, 
Vehanen kuvailee.

Kosketusvapaa suihkupaneeli 
yhteissaunoihin
 Markku Vehanen kertoo, että taloyhtiön sau-
nassa suihku jää eräillä käyttäjillä päälle pit-
käksi aikaa, vaikka sen alla ei seiso kukaan. 
Silloin kosketusvapaa suihkupaneeli on keino 
säästää vettä:

Hanat keskustelevat 
kännykän kanssa

Oraksen uusissa, kosketusvapaissa 
vesihanoissa on Bluetooth-yhteys. Kännykkä 
tai tabletti voi siis ”keskustella” kunkin hanan 
kanssa Oras App-sovelluksen avulla.

Oras App-sovelluksella, mobiililaite 
tunnistaa lähistöllä olevat Oras-hanat 
Bluetooth-yhteydellä. Se näyttää kunkin hanan 
tuotetiedot, kuten arvioidun patterinkeston, 
vedenkulutuksen ja nykyiset asetukset. 
Sovelluksella voi palauttaa tehdasasetukset, 
räätälöidä uudet asetukset, siirtää asetukset 
toiselle hanalle, sekä raportoida tuotetiedot 
omaan sähköpostiinsa.

Meidän suomalaisten kannattaa olla ylpeitä 
suomalaisista innovaatioista. Muu maailma 
tulee perässä.

”Se maksaa vähän enemmän kuin tavalli-
nen vipuhanasuihku, mutta veden säästöllä 
ennen pitkää tienaa hintansa. Vettä tulee 
vain silloin, kun suihkussa on ihminen.”

Vanha vessanpytty 
on aika vesirosvo
Vanhoissa vessoissa huuhteluun hurahti 
vettä yhdeksän litraa kerralla – ja joskus pal-
jon enemmänkin.

”Nykyisin on tavallinen vesimäärä toisesta 
napista kuusi ja toisesta 2,5 litraa, ja nekin 
ovat säädettävissä. Veden säästö varsinkin 
pienemmän tarpeen huuhtelussa on siis 
uusilla WC-kalusteilla melkoinen”, Markku 
Vehanen kertoo, mutta:

”Pienintä huuhtelua ei pidä käyttää, jos 
viemäriputkistossa on pitkiä vaakavetoja, 
tai jos on 60 vuotta vanhat valurautaputket. 
Muuten säästö hupenee putkien avauskus-
tannuksiin.”

Älä siedä vuotavaa 
vessanpönttöä
WC-istuimet kyllä vuotavat usein. Sitä ei 

helposti huomaa.
”Vuoto voi kuluttaa kymmeniä ja jopa 

satoja litroja vettä vuorokaudessa. Vähän-
kin vuodon voi paljastaa laittamalla palan 
WC-paperia pöntön takaosaan istuimen 
alapuolelle. Paperi kastuu ja lähtee liikkeelle, 
jos pönttö vuotaa. Jos huuhtelusäiliön seinä-
mät hikoilevat, sekin on merkki jatkuvasta 
vuodosta, kun kylmää vettä tulee lisää koko 
ajan”, Markku Vehanen kertoo.  

Hyvä käsisuihku 
puolittaa vesimäärän
Markku Vehasen mukaan käsisuihkun suih-
kupää kannattaa vaihtaa sellaiseen suihkuun, 
jossa on valittavissa ekotoiminto. Se puolittaa 
vedenkulutuksen:

”Jos perheessä on enemmän tai vähem-
män kalju henkilö ja puolisolla tuuhea tukka, 
toinen ei tarvitse hiusten pesuun yhtä paljon 
vettä kuin toinen. Hän kuitenkin muistuttaa:

”Nämä ovat teknisiä ratkaisuja ja hyviksi 
havaittuja. Mutta veden käyttäjä ratkaisee 
itse, kauanko hana on auki.” ●
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Kolumni

28 TäysHuolto 1/2015

Yli 200 vuotta sitten kuollut filosofi Immanuel Kant loi 
käsitteen ”kategorinen imperatiivi”. Näin: ”Minun ei pidä 
koskaan menetellä muuten kuin siten, että voin samalla 

myös tahtoa, että maksiimistani (= käyttäytymissäännöstä) tulisi 
yleinen laki.”

Hän tarkoitti, että seurauksia pohtimatta pitää elää niin ihmi-
siksi, että tästä käyttäytymistavasta voisi kirjoittaa lain muillekin. 

Jeesus Nasaretilainen sanoi saman yksinkertaisemmin: ”Kaikki, 
minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matteus 
7:12)

Tämä periaate nimettiin 1500-luvulla ”kultaiseksi säännöksi”.
Miksi tämmöisiä pohdiskelen lehdessä, jonka teemana on 

”viihtyisä koti”? Siksi, että kodissa viihtyy, jos perheen jäsenet 
kohtelevat toisiaan hyvin. Elävät ihmisiksi. Periaate pätee kodin 
ulkopuolellakin.

Yhä useammin huomaan, 
että jään itse koukkuun oikein 
tekemisen yrittämisen kanssa. 
Se tuntuu hyvältä; pikkuasi-
oissakin.

Takavuosina ajelin hybri-
diautolla, joka kerää akkuun 
jarrutusenergiaa. Mittari-
taulun näyttöön ilmestyy 
säästettyä energiaa ilmaisevia 
pikkuauton kuvia.

Joinakin päivinä ahnehdin 
noita näyttöön kertyviä pik-
kuauton kuvia. Taas tuli auton kuva! Energiaa säästyi.

Toinen esimerkki. Asuimme taannoin Kanarian saaristossa 
Afrikan kupeella. Jätteen lajittelu toimii sielläkin. Lisäksi on kerä-
yspisteitä, joihin tuodaan tyhjässä vesipänikässä juomatölkkien ja 
pullojen muovikorkkeja. Keräyslaatikoiden päällä on kuvia vam-
maisista lapsista, joiden pyörätuolihankintoihin korkkikeräyksen 
tuotto menee.

Seurasimme korkkipänikän täyttymistä ja veimme sen keräys-
pisteeseen. Mitä hyötyä? No sitä, että tietää edes yrittäneensä tehdä 
jotakin oikein.

Kotitalousjätteen lajittelu ja jatkokäyttö on 
Suomessa hoidettu hyvin. Aina kävellessä ros-
kikselle tuntuu hyvältä tehdä oikein.

Ja vierailu kierrätyskeskuksessa tuntuu aina 
hyvältä. Olipa tavara sinne vietävää tai sieltä 
tuotavaa. LAURI KOTILAINEN

Kolumni

Kultainen sääntö tai 
kategorinen imperatiivi:

Tuntuu hyvältä 
tehdä oikein

”Kaikki, minkä 
tahdotte 
ihmisten tekevän 
teille, tehkää 
te heille.” 

A
amuinen rappukäytävä on siisti ja tuoksuu 
raikkaalta. Ulkona kävelen tasaista sepeliva-
naa pitkin talon ovelta parkkipaikalle. Lunta 
on tullut paljon, mutta pysäköintiruudustani 

pääsee pois hyvin aurattua väylää.
Joku on ollut hereillä ennen minua. Joku siistii pois 

elämisen jäljet yhteisestä rapusta. Laittaa varoituksen: 
älä liukastu. Joku ajaa aikaisin auki kulkuväylät pihalla ja 
pysäköintipaikalla.

Joku vaihtaa uuden ledilampun palaneen hehku-
lampun tilalle ja korjaa vuotavan hanatiivisteen. Lukee 
mittarit, säätää lämmönjaot ja katsoo, että kaikki on 
kotitalossamme hyvin. Joku löytää lempeän aineen, jolla 
haasteellinen tahra rapun lattiasta vihdoin kaikkoaa.

Tämä joku ei tee numeroa tekemisistään. Hänelläkin 
on ehkä perhe, häntäkin nukuttaa aamulla. Voi olla, että 
hän on juuri aloittanut työnsä portaikon siivoojana, kiin-
teistönhoitajana, talonmiehenä. Tai ehkä hän on tehnyt 
tuota pienen ikänsä.

Hän tekee vain työtään, kuten me kaikki. Sanon yhtään 
liioittelematta, että hän on arjen sankari. Tekee sen mitä 
pitää; ja ehkä rahtusen enemmänkin.

Ei hän varmaan odota erityiskohtelua. Mutta jospa 
edes moikkaisimme toisiamme kun näemme. Itse kun 
tapaan porrassiivoojan tai kiinteistöhuoltomiehen, niin 
kerron, että ”Kiva kun pidät rapustamme – tai pihas-
tamme – huolta”. Ei maksanut mitään, mutta sain hyvää 
mieltä. Ja ehkä hänkin hiukan sai. ●

LAURI KOTILAINEN

Jospa 
huomenna 
hymyilisin 
ja sanoisin 
hänelle: Moi!

Hän on arjen sankari. 
Tekee sen mitä pitää ja ehkä 
rahtusen enemmänkin.

”
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K
eväisin monissa taloyhtiöissä 
pidetään talkoita, kun piha-alueita 
siistitään talven jäljiltä. Talkoita 
voidaan järjestää esimerkiksi 

haravoinnin, pensaiden tai aitojen leikkuiden 
tai vaikka yhteisen varaston siivouksen mer-
keissä. Taloyhtiöiden pihatalkoot on mukava 
tapa tutustua samassa taloyhtiössä asuviin 
asukkaisiin. Työt sujuvat isolla joukolla 
nopeasti ja työn lomassa on mukava vaihtaa 
kuulumisia. Helpot talkooruuat maistuvat 
erityisen hyvältä raittiissa ilmassa.

Talkooruuiksi sopivat esimerkiksi erilaiset 
uunissa valmistettavat ruuat (esim. kinkku-
kiusaus tai lasagne) ja keitot, joita on helppo 
valmistaa etukäteen isollekin joukolle. Kesäisin 
on myös mukava grillata yhdessä. Herkullinen 
ateria syntyy silloin vaikkapa muutamasta 
erilaisesta salaatista ja erilaisista grillattavista, 
joita jokainen voi tuoda mukanaan. 

Kevättalkoisiin sopii hyvin maukas kana-
keitto. Sitä on hyvä varata noin 4dl jokaista 
osallistujaa kohden ja sen voi valmistaa jo 
edellisenä iltana valmiiksi. Jälkiruuaksi mais-
tuu perinteinen pannari kahvin kaverina. 
Kun jokainen tuo omat ruokailuastiat ja 
-välineet mukanaan, kenenkään ei tarvitse 
jäädä tiskaamaan.

Kanakeitto talkoisiin
n. 4 l vettä

2 kana- tai kasvisliemikuutiota

n. 1000 g kanasuikaleita oman maun mukaan

1 pkt pekonia

2 kg keittoon soveltuvia perunoita

yhteensä n. 1 kg juureksia maun mukaan, 

esim. porkkanoita, palsternakkaa, 

selleriä, lanttua

200 g sipulia

Pala purjoa

10 maustepippuria

1,5 pkt koskenlaskija-juustoa

Tuoretta persiljaa

Valmista keitto riittävän isoon kattilaan, ettei 
se kiehu eikä läiky yli, kun sitä lämpimänä 
kannetaan ulos tarjolle. Tämä resepti on 
suunnilleen 10:lle nälkäiselle talkoolaiselle. 
Paista pekoni palasina paistinpannulla. 
Siirrä pekonipalaset talouspaperin päälle 
jäähtymään, jotta ylimääräinen rasva valuu 

Ruoka

YHTEINEN ATERIA KRUUNAA 
TALOYHTIÖN TALKOOT
Talkooruuan kanssa ei tarvitse konstailla. Raittiissa ulkoilmassa maistuu perinteiset 
uuniruuat ja keitot. VIRVE TARVAINEN, RESEPTIT SUURTALOUSKOKKI HELMI TOIVONEN

pois. Paista kanasuikaleet kypsiksi. Pistä vesi 
kiehumaan kattilaan ja lisää liemikuutiot. 
Kuori ja paloittele perunat sopivan kokoisiksi 
paloiksi. Lisää pekonit, kanat ja perunat keit-
toon. Kuori ja viipaloi juurekset, hienonna 
sipuli ja lisää ne joukkoon. Lisää koskenlas-
kija (jos käytät kiinteää koskenlaskijaa, kuu-
tioi se nopeuttaaksesi sulamista) joukkoon. 
Suikaloi purjo ja hienonna persilja, lisää 
purjo keittoon. Hauduta noin 20 minuuttia. 
Koristele keitto lopuksi persiljalla. Jos valmis-
tat keiton edellisenä päivänä, säilytä keitto 
viileässä. Voit nopeuttaa keiton tekemistä 
käyttämällä pakastettuja perunoita ja keitto-
juureksia. Keiton kanssa maistuu tuore leipä.

Pannari 
5 dl vehnäjauhoja

1 dl sokeria

1 tl suolaa

1 tl vaniljasokeria

1l maitoa

4 kananmunaa

150 g sulatettua voita

ripaus kardemummaa

Riko munat isoon kulhoon, vatkaa joukkoon 
maito ja sulatettu ja jäähdytetty voi. Sekoita 
kuivat aineet keskenään ja lisää ne seokseen 
vatkaten. Kaada taikina leivinpaperilla vuora-
tulle pellille ja ripottele pintaan hieman kar-
demummaa. Pannari valmistuu 225 asteessa 
noin puolessa tunnissa. Valmis pannari on 
pinnastaan hieman rapeaa ja maistuu sellai-
senaan kylmänä ja kuumana. ●

Kevättalkoisiin 
sopii hyvin maukas 

kanakeitto.  Jälkiruuaksi 
maistuu perinteinen 

pannari kahvin 
kaverina.
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Ratkaise palkintoristikko – voita Prisma-lahjakortti!

RATKAISITKO PALKINTORISTIKON? Hyvä! Näin helposti voit osallistua viiden 20 euron Prisma-lahjakortin 
arvontaan. Etsi numeroitujen ruutujen kirjaimet numerojärjestyksessä. Syntyy 8-kirjaiminen sana. Lähetä 
ratkaisusana ja yhteystietosi (ei tilitietoja) meille. Valitse toinen näistä kahdesta tavasta:
1.) Postikortilla. Tekstaa 8-kirjaiminen ratkaisusana, nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen 
sähköpostiosoitteesi postikorttiin tai kirjeeseen. Postita osoitteella: SH-Palveluverkko Oy, Eteläpuistokatu 5, 
48100 KOTKA. Lähetä kortti tai kirje viimeistään 30. huhtikuuta 2019.
2.) Sähköpostilla. Kirjoita sähköpostin otsikoksi Palkintoristikko. Kirjoita sähköpostiviestiin 8-kirjaiminen 
ratkaisusana, nimesi, osoitteesi ja  puhelinnumerosi. Lähetä sähköpostiviesti 30. huhtikuuta 2019 mennessä 
osoitteella: info@sh-palveluverkko.com. Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti. Ristikon ratkaisu 
julkaistaan seuraavassa Täyshuolto-lehdessä. Huom! Emme käytä lähettämiäsi tietoja muihin tarkoituksiin kuin 
palkintoarvontaan.
RISTIKON 1/2017 oikea vastausrivi oli: POIMINTA. Onnea voittajille: Laura J. (Oulu), Arvo K. (Vantaa), Tarmo Y. 
(Kotka), Raakel M. (Rovaniemi) ja Irmeli A. (Joensuu). Kiitos kaikille osallistuneille!

Edellisen ristikon ratkaisu


