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Toimittajalta

Turvallinen koti

vielä turvallisemmaksi arjen pienillä valinnoilla

Kotkan Kiinteistöpalvelu

K
TäysHuolto on oman
kiinteistöhuolto- ja siivousliikkeenne
asiakaslehti.
JULKAISIJA: SH-Palveluverkko Oy
Sähköposti: info@sh-palveluverkko.com
Päätoimittaja: Lauri Kotilainen
Lehden ulkoasu: Petri Rotsten
Kannen kuva: Alexander Ermoalev/
Shutterstock
Painopaikka: PunaMusta Joensuu 2014
Painosmäärä: 33 800 kappaletta
Jakelu: SH-Palveluverkko Oy:n
jäsenyritysten asiakkaille
Lehden kirjoitusten lainaaminen on sallittua
lainauksen tarkoituksen edellyttämässä
laajuudessa. Mahdollisessa lainauksessa on
ehdottomasti mainittava lähde: TäysHuoltolehti, talvi 2014–2015.

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
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oti on turvallinen. Se tarjoaa suojan sateelta, myrskyltä, pakkaselta ja sivullisten uteliaisuudelta. Mutta valitettavasti koti ei aina tarjoa suojaa vahingoilta ja yllättäviltä tapaturmilta. Esitän rinnastuksen.
Liikenneonnettomuuksissa saa Suomessa surmansa jonkin verran yli 200
ihmistä vuodessa. Joka ainoa näistä surullisista tapahtumista raportoidaan lehdissä;
joskus jopa radiossa ja televisiossa.
Sen sijaan ihmisen omassa kodissa, pelkästään putoamalla tai kaatumalla,
menehtyy vuosittain noin 1200 ihmistä. Siis viisinkertainen määrä ihmisiä. Oletko
milloinkaan nähnyt uutisia näistä tragedioista lehdissä, saati radiossa tai televisiossa?
En ole nähnyt minäkään.
Tässä lehdessä kerromme, miten
turvallisesta kodista saa helposti
Kiinteistö- ja
vielä paljon turvallisemman. Tarvipuhdistuspalveluiden
taan vain tervettä maatiaisjärkeä, ja
parempi laatu
sen lisäksi hieman tietoa.
on myös
Myönteistä tässä on se, että
merkittävä turvallisuustekijä – paremman
kodin turvallisuuden parantamiasiakastyytyväisyyden lisäksi.
seksi voi tehdä paljonkin, ja ihan
Laadukkaammat palvelut merkitsevät muun
helposti. Palaan äskeiseen rinnasmuassa vähemmän tapaturmia, vähemmän
tukseeni.
terveyshaittoja ja vähemmän häiriöitä.
1970-luvun alussa Suomessa
Lisää palvelujen laadun kehittämisestä
kuoli liikenneonnettomuuksissa
lehden keskiaukeamalla.
jopa noin 1 100 ihmistä vuodessa.
Kuluneessa yli 40 vuodessa autojen ja ajokilometrien määrä on
moninkertaistunut. Jos trendi olisi
jatkunut, liikenteessä kuolisi nyt useita tuhansia ihmisiä joka vuosi. Miksi tilanne
on parantunut näin dramaattisesti?
Siksi, että on tehty paljon arjen pieniä tekoja. Meillä on nyt merkittävästi paremmat tiet, tiekohtaiset nopeusrajoitukset, koriltaan turvallisemmat autot, paremmat
renkaat, turvavyöpakko, turvatyynyt, lukkiutumattomat
jarrut, ajonvakautusjärjestelmät, ja satoja muita pieniä
parannuksia. Tulos on ollut upea. Toki vieläkin voi
liikenteen turvallisuudelle tehdä paljon.
Tarkoitan tällä rinnastuksella, että kodissakin
voi tehdä paljon pieniä mutta tärkeitä turvallisuusvalintoja. Eivätkä ne välttämättä maksa
juuri mitään. Kerromme niistä valinnoista
useilla sivuilla tässä lehdessä.

PS.

Pirkko Rouhiainen
Siivouspalvelu Pirkon Puhdistus,
Varkaus, Joroinen, Leppävirta
www.pirkonpuhdistus.fi

Jouni Rusanen
Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy, Turku
www.kiinteistohuoltoturku.fi

LAURI KOTILAINEN
päätoimittaja
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Kiinteistöpalvelut
Kiinteistön asukas ei
aina ymmärrä, miksi
koneenkuljettaja ei astu alas
ja tartu heti lapion varteen,
vaikka mattotelineen ympärys
sitä tuntuisi vaativan.
TEKSTI LAURI KOTILAINEN KUVAT KIINTEISTÖHUOLTO JURVELIN OY

Toivoisimme lumityörauhaa”, sanoo Mikko Pirinen Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:stä.
”Tuntuu pahalta, kun miehemme tekevät ahkerasti lumitöitä koko yön – ja saavat silti
toisinaan haukut päälle”, Pirinen kertoo. Hän selittää nyt, miten kiinteistön asukas
voi oppia ymmärtämään paremmin kiireisen lumityön luonnetta.

”J

ostakin syystä lumityöt synnyttävät kiinteistöjen asukkaissa eniten
tunteita. Koskaan emme saavuta
lumitöissä sataprosenttista asiakastyytyväisyyttä. Keskustelemme usein, olisiko siihen
edes mahdollista päästä”, Mikko Pirinen
pohtii.

Kun raju lumisade
alkaa kello kolme yöllä

Kun raju pyry tulee yöllä…

Ymmärrä myös
lumimiestä
Lumen käsittely on rajun
pyryn aikaan ja sen jälkeen
kovaa työtä, jossa ei
aina voi katsoa työaikaa
kellosta.

Pirinen kertoo, että hankalin tilanne syntyy, kun raju lumipyry alkaa vaikkapa kello
kolmelta aamuyöllä. Lunta tulee ja tulee, ja
lumiauran jäljet peittyvät hetkessä uuteen
paksuun lumikerrokseen. Jos pyry sitten taukoaa aamulla, ihmiset sanovat että ”aurinko
paistaa ja lumityöt on yhä tekemättä!”
Toiset asukkaat kysyvät: ”Miksi konekuski
ei nouse pukiltaan ja ala lapioida oven ja
mattotelineen edustaa, vaan avaa ajoväylät ja
kiirehtii sitten toiselle kiinteistölle?”
”Siihen on käytännön syy. Jos koneen kuljettaja nousee istuimeltaan lapiotöihin, kallis
kone puksuttaa tyhjäkäynnillä. Tällaisella
työskentelytavalla tarvittaisiin kaksinkertainen määrä koneita ja koneiden kuljettajia.”
”Totta kai voisimme järjestää talolle
vaikka ikioman miehen ja koneen tekemään
vain sen talon lumitöitä ja hiekoitusta, mutta
harva taloyhtiö olisi valmis maksamaan
tällaisesta palvelusta”, Mikko Pirinen sanoo.
Hän jatkaa:
”Nykyinen käytäntö, jossa palvelemme
taloyhtiöitä peräkkäin, jatkuvasti vaihdettavassa järjestyksessä, on osoittautunut järkeväksi ja kustannustehokkaaksi.”

Ensin kulkuväylät,
vasta sitten mattotelineet
”Joskus meille soitetaan, että on kova
lumipyry, ja nyt pitää puistella matot. Se
on ymmärrettävä pyyntö, mutta ensin on
turvattava liikenne. Pitää avata kulkuväylät, että ihmiset pääsevät aamulla töihinsä.
Vasta sen jälkeen on aika siistiä mattotelineiden ympäristöä ja tehdä muita lapiotöitä”, Mikko Pirinen tähdentää. Pirisen
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mukaan joskus on pakko uhrata esimerkiksi
autopaikka lumen välivarastoksi:
”Lunta pois kuljettavaa kuorma-autoa
ei ruuhka-aikoina saa aina heti. Lumet
on pakko varastoida siksi aikaa johonkin
lähelle. Toisinaan on pakko uhrata autopaikka tilapäisesti lumikasan alle, kun
muuta välivarastotilaa lumelle ei kerta kaikkiaan löydy”, Mikko Pirinen sanoo.

Tarkka sääennustekaan
ei poista yllätyksiä
Pirinen kertoo, että hänen huoltoyhtiönsä
turvautuu tavallista tarkempiin, maksullisiin
sääennusteisiin:

nemerkillä, rapussa näkyvillä ilmoituksilla ja
lippusiimalla’.”
”Jollakin säällä räystäästä työntyvä lumilippa ja vaaralliset jääpuikot syntyvät kuitenkin hyvin nopeasti. Teemme parhaamme ja
tarkkailemme tilannetta, mutta valitettavasti
emme ehdi aina joka paikkaan. Olemme
kiitollisia, jos asukas silloin ystävällisesti
ilmoittaa huollolle kattolumesta tai jääpuikoista”, Pirinen sanoo.

Kesätöistä kiitosta,
mutta pyrytalvi ei unohdu
”Asukkaiden tyytyväisyyskyselyissä
saamme tavallisesti edellisen kesän töistä

Vuotavan hanan tai vessan huuhtelun
korjauksen näkee vain yksi asukas
kerrallaan. Sen sijaan ulkoalueiden hoidon
näkee jokainen talon asukas. ”
”Tarkoista ennusteista on hyötyä sekä
lumen poistossa että kulkuväylien hiekoituksessa. Esimerkiksi hiekoitusta ei voi tehdä
ennakkoon märän lumihyyhmän joukkoon,
vaikka koneita olisi käytettävissä. On odotettava sitä lämpötilaa, jossa sepeli saadaan
jäätymään kiinni kulkuväylän pintaan.”
”Mutta Kotkassa – kuten muissakin
merenrantakaupungeissa – talvella avoin
meri yllättää monesti, eikä sääennuste enää
pidäkään paikkaansa”, Mikko Pirinen sanoo.

Katon lumilippa ja jääpuikot
syntyvät nopeasti
Mikko Pirinen pohdiskelee myös kiinteistönhuollon vastuukysymyksiä:
”Kiinteistöt siirtävät huoltosopimuksilla
vastuuta asiakkaiden turvallisuudesta kiinteistöhuollolle. Sopimuksessa lukee esimerkiksi, että ’liukkaudesta varoitetaan liiken-

kiitosta. Mutta yksikin paha lumipyry voi
jäädä asukkaan mieleen niin voimakkaasti,
että se nousee kyselyssä esiin vielä vuosien
päästä”, Mikko Pirinen kertoo. Hän tuumaa, että ulkoalueiden haravoinnissa ja
lumitöissä jokainen asukas on asiantuntija,
ja antaa myös helposti sen kuulua:
”Vuotavan hanan tai vessan huuhtelun
korjauksen näkee vain yksi asukas kerrallaan. Sen sijaan ulkoalueiden hoidon näkee
jokainen talon asukas. Muutama heistä
ajattelee, miten itse lapioisi lumen paljon
paremmin kuin tuo huoltohenkilö!”
Pirinen korostaa, että asukkaiden palvelua pitää tietenkin aina pyrkiä parantamaan:
”Miten syksyn ensimmäinen lumilähtö
onnistuu kesän jälkeen? Aluksi siinä voi
olla harjoittelun tuntua, mutta kevättalvella
se jo sujuu – vuosi vuodelta paremmin!” ●
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Ihmiset & tapahtumat

Vastuullinen siivoustoiminta
voi pelastaa ihmishenkiä
Jos ovea ei avata siivoojalle, mitä pitäisi tehdä?
Vastuullinen siivouspalvelu ei jätä asiaa siihen.
Varkaudessa toimivan Siivouspalvelu Pirkon Puhdistuksen siivoustyönjohtaja Riitta Thil kertoo, että arvonlisäverosta vapautettuja siivoustöitä tehdään terveydellisistä syistä.
”Kun teemme arvonlisäverolain 37 pykälään perustuvia siivouksia, omavalvontasuunnitelma on pakollinen. Se toimitetaan vuosittain siihen kuntaan jossa siivouksia tehdään. Kunnan sosiaalitoimi on valvontavastuussa tukipalveluista. Lisäksi vaaditaan asiakkaan kanssa
laadittu kirjallinen suunnitelma siivouksista ja kirjallinen sopimus”, Riitta Thil kertoo.
”Olemme velvoitettuja selvittämään, jos asiakas ei avaa ovea eikä ole perunut siivouksia.
Onko asiakkaalle tapahtunut jotain? Silloin otamme yhteyttä sovittuun yhteyshenkilöön ja
tarvittaessa kunnan kodinhoitajaan.”
”Esimerkiksi vähän aikaa sitten tapahtui, että asiakas oli kaatunut edellisenä iltana, eikä
päässyt soittamaan puhelimella. Kun siivoojamme ei päässyt sisälle, hän ilmoitti tänne toimistolle, josta ilmoitettiin yhteyshenkilölle.”
”Asiakas saatiin sairaalaan. Hän palasi kotiin muutaman viikon hoitojakson jälkeen”, Riitta
Thil kertoo.
Omavalvontasuunnitelman mukaisesti siivoojat opastetaan havainnoimaan sisäilman
poikkeamia, rikkinäisiä sähkölaitteita, mattoja, joihin asiakas voi kompastua, ja muita vaaranpaikkoja asiakkaan kodissa. Poikkeamista he ilmoittavat työnjohdolle, joka on yhteydessä
yhteyshenkilöön tai kunnan sosiaalitoimeen.

”Teemme asiakkaan kanssa kirjallisen
sopimuksen, jossa on aina asiakkaan
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot”,
Riitta Thil sanoo.



Pöllö
pinteessä

Kun lukko on Abloy,
niin vesihana on Oras

Kaupunkilehti Ankkurin uutinen
marraskuulta 2014. Kotkan
Kiinteistöpalvelun Tuomo Lankanen
pelasti jalastaan parvekelasien
väliin juuttuneen pöllön varisten
yltyneiltä hyökkäyksiltä.

Otsikon vekkuli rinnastus on totta. Kun puhutaan lukosta tai avaimesta, jokainen
suomalainen ajattelee Abloyta. Kun puhutaan vesihanasta, suomalaisen mieleen tulee Oras.
Kotkan Kiinteistöpalvelun ja Haminan talonmiespalveluiden henkilöstö matkusti marraskuussa Raumalle opiskelemaan Suomen
tunnetuimpien ja yleisimpien, eli Oras-hanojen huoltoa. Oraksen
tiedotushenkilöllä Laura Juntusella oli yllättäen mieluinen uutinen
kerrottavanaan:
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”Olemme kouluttaneet asiakkaitamme ja lukuisten oppilaitosten
opiskelijoita jo yli 30 vuoden ajan. Yhdeksästoista marraskuuta 2014
meillä on suuri ilo palkita Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:n joukosta
neljäskymmenestuhannes hanaopistokävijä, Markus Kuismin!”
Markus diplomeineen kuvassa.

TäysHuolto 1/2014
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Kodin turvallisuus
pakko kiivetä, se on tehtävä turvallisesti.
Useimmiten riittää, kun yläkaappeihin
kurkottaessa voi nousta yhden tai kaksi
askelmaa ylöspäin. Mutta ei pidä kiivetä
minkä tahansa huonekalun päälle. Pehmustettu tuoli on ehdottomasti kielletty, ja
varsinkin
kolmijalkainen
jakkara.
Niiden
päälle
ei pidä
nousta koskaan.
Sen sijaan esimerkiksi Ikean kaksiaskelmainen porras on jo paljon turvallisempi. Myymälöistä tuttu pyöreä,
katkaistun kartion näköinen turvajakkara
on turvallisin väline lyhyeen kiipeämiseen. Se jakkara ei kaadu eikä luiskahda
sivuttain yrittämälläkään. Silti jakkara
siirtyy tyhjiltään kevyesti lattialla jousitettujen pikku pyöriensä päällä. Vain
sellaisia jakkaroita näkee tavaratalojen
hyllyjen väleissä, koska jakkara on virallisesti hyväksytty ammattikäyttöön.
Joka tapauksessa on kiivettäessä pidettävä aina toisella kädellä kiinni esimerkiksi
keittiön yläkaapista.

keskellä huonetta kiivetessä mitään tukea.
Vaihtoehdot ovat vähissä. Vain vähintään
kolmeaskelmaiset, korkealla tukikaarella
varustetut alumiinitikkaat on kelvollinen ja
turvallinen kiipeämisväline. Ellei tikkaita
löydy kotoa, hanki sellaiset, tai lainaa naapurilta.
Ja kun
kiipeät kohti
katonrajaa
keskellä
huonetta,
älä kiipeä
yksin. Pyydä aina joku toinen pitämään
tikkaista kiinni. Tarvittaessa voit kiivetessäsi ottaa tukea hänen olkapäästään, ja
hän voi ojennella sinulle varalamppuja,
ruuveja tai työkaluja.

SÄÄNTÖ: älä koskaan kiipeä
tavallisen huonekalun päälle.

Alvar Aallon kolmijalkainen klassikkojakkara (Artek) kaatuu helposti kiipeäjän alta, koska istuinkiekko ulottuu jakkaran jalkojen ulkopuolelle.
Ikean Bekvam-pikkutikas on turvallisempi. Pyöreä kartiomainen turvajakkara oikealla (Etra) ei kaadu edes yrittämällä.

Turvallisesta kodista ARJEN
entistä turvallisempi
Teksti Lauri Kotilainen
Kuvat tuotteiden edustajilta

PIENILLÄ
VALINNOILLA

Suurin osa vakavista kotitapaturmista tapahtuu niin, että ihminen kaatuu tai putoaa
kotonaan ja loukkaantuu. On siksi viisasta yrittää rajoittaa kotona kaatumisen ja
putoamisen vaaraa. Se onnistuu arjen järkevillä valinnoilla.

N

yt ei saivarrella pikkuasioilla.
Tiesitkö, että tilastojen
mukaan Suomessa joutuu
noin 300 000 – siis lähes
kolmannesmiljoona ihmistä
– joka vuosi jonkin kotitapaturman uhriksi?
Tiesitkö, että toista tuhatta ihmistä vuodessa
menehtyy vammoihinsa pelkästään kotona
tapahtuneen kaatumisen tai putoamisen
seurauksena?

Miksi kotona voi
pudota tai kaatua?
Miten kotona voi pudota? Tietenkin silloin,
kun ihminen kiipeää katonrajaan esimerkiksi kiinnittämään ikkunaverhoa, vaihtamaan lamppua, vaientamaan palovaroitinta,
tai vaihtamaan siihen paristoa. Tai silloin,
kun ihminen kiipeää kurkottamaan tavaroita
keittiön ylimmiltä hyllyiltä.
Entä mikä paikka kodissa aiheuttaa

pahimman kaatumisvaaran? Kokemuksen
mukaan kaatumisia saa aikaan kylpyhuoneen tai saunan pesuhuoneen liukas ja
märkä lattia, sekä kylpyammeen tai suihkualtaan liukas pohja.

Turvallinen ja turvaton
tapa kiivetä keittiössä
Aika ajoin on kiivettävä ottamaan jotakin
kaappien ylimmiltä hyllyiltä. Mutta jos on

Perinteinen keittiötikas
(Kodin 1) sopii pieneen
kiipeämiseen, jos toisella
kädellä saa tukea
esimerkiksi keittiökapista.
Katonrajaan kiipeämiseen
soveltuvat ainoastaan
korkealla tukikaarella
varustetut, vähintään
kolmeaskelmaiset
alumiinitikkaat (Starck).
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Jos eteisen katossa oleva palovaroitin alkaa
piipata minuutin välein, on aika vaihtaa
paristo. Jos ikkunaverho luiskahtaa repsottamaan nipistimistään, tai kun kattovalaisimesta palaa viimeinen lamppu, on pakko
kiivetä kurkottamaan katonrajaan.
Sääntö: älä koskaan kiipeä tavallisen
huonekalun päälle. Ei pidä nousta tuolille,
ei työ- eikä ruokapöydälle, eikä minkään
näköiselle jakkaralle. Ei edes kolmiaskelmaiselle keittiöjakkaralle, sillä siitä ei saa

Valitettavasti joidenkin kylpyhuoneiden
lattioissa on peilikirkas kaakelointi. Märkänä se on liukas. Liukas on märkänä myös
suihkualtaan ja kylpyammeen pohja.
Kylpyhuoneremontissa kannattaakin
vaihtaa laatoitus hiukan hiekkamaisen
karkeisiin, luistamattomiin laattoihin. Ne
tuntuvat paljaaseen jalkaan ihan mukavilta,
ja ne on helppo pitää puhtaana.
Liukkaille pinnoille ei paljoa mahda,
mutta aina niitä voi peittää nahkeilla,
luistamattomilla matoilla. Esimerkiksi
kylpyammeeseen ja suihkualtaaseen on
saatavana pienillä imukupeilla pohjaan
tarrautuvia mattoja. Sellaisen voi nostaa
käytön jälkeen kuivumaan. Tärkeätä on,
että liukuestematto on helppo kuivata ja
pitää puhtaana.
Peilikirkkaasta lasista tehty henkilövaaka
voi myös olla märkänä liukas. Jalat siksi
pitää kuivata ennen punnitusta. ●

Tässä kauko-ohjatussa
palovaroittimessa on
seinään kiinnitettävä
kaukosäädin, jolla laitteen
voi testata ja tarvittaessa
vaientaa (FSM Group).

Kätevä pitkä kenkälusikka,
jonka yläpäässä on painike
palovaroittimen testinapin
painamista varten
(mm. Clas Ohlson).
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Katonrajaan vain tukikaarellisilla alumiinitikkailla

Miten välttää liukastuminen
kylpyhuoneessa?

Palovaroittimen
paristoa ei tarvitse
uusia vuosikausiin,
kun vaihtaa
alkalipariston
tilalle pitkäikäisen
litiumpariston.
Silti laitetta pitää
aika-ajoin kokeilla
testinapista.

Miten vähentää
tikkaille
kiipeämisen
tarvetta?
Katonrajaan kiivetään
vaihtamaan lamppua,
vaientamaan palovaroitinta
tai vaihtamaan siihen
paristoa, tai kiinnittämään
nipistimistään luiskahtaneita
ikkunaverhoja. Siispä
kohennamme nyt hieman
näitä kohteita:
1.LAMPUT KATOSSA. Kun seuraavan
kerran vaihdat lamput kattovalaisimeen,
on suositeltavaa vaihtaa vanhojen
lamppujen tilalle pitkäikäiset ledilamput.
Ne säästävät sähköä, eikä niitä tarvitse
uusia kenties vuosikymmeniin.
Jos vaihdat koko valaisimen, valitse
kattoon saman tien tyylikäs ledivalaisin.
Se ei tarvitse varalamppuja.
2. PALOVAROITIN. Paina varoittimen
testinappia ajoittain harjan varrella.
Älä kiipeä katonrajaan. Sama nappi voi
vaientaa vihellyksen varttitunniksi, kun
paahtoleipä kärähtää. Tuuleta heti.
Kun vaihdat palovaroittimeen pariston,
vaihda alkalipariston tilalle litiumparisto.
Se voi kestää varoittimessa 5–10 vuotta.
Testaa silti varoitin testinapista useita
kertoja vuodessa. Litiumparisto ei ehkä
varoita loppumisestaan äänimerkillä.
Jos uusit palovaroittimen, vaihda se
kauko-ohjattavaan. Varoittimen kaukoohjain voi olla seinään kiinnitettävä tai
avaimenperämalli. Sillä voi testata ja
vaimentaa palovaroittimen kiipeilemättä.
Uudisrakennuksiin asennetaan nykyään
verkkovirralla ja varaparistolla toimivat
palovaroittimet. Sellaisen sähköasentaja
asentaa vanhaankin asuntoon.
3. IKKUNAVERHOT. Löysät verhon
nipistimet vaativat toistuvaa kiipeilyä.
Jos verhon yläreuna alkaa laidasta
alkaen irrota nipistimistään kun verhoa
liikutellaan, on aika korjata ripustus.
Varmin on suurilla, kankaaseen
niitatuilla purjerenkailla varustettu
verho, jossa verhotanko työnnetään
renkaiden läpi. Jos nipistimiä on tarpeen
käyttää, pitää yrittää etsiä riittävän
jämäkästi verhoon puristuvia malleja.

TäysHuolto 1/2014
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Kodin valaistus

Monet valaisintehtaat valmistavat
kirkasvalolampuilla varustettuja
työskentelyvaloja; sekä yksi- että
kaksiosaisia. Kokemuksesta suositan
lämpimästi (Vip Office).

Aneta Chateau -kattokruunussa
on toistakymmentä
kynttilälamppua. Lamppujen
valotehon valinnalla ja ovenpielen
himmenninkytkimellä voi
kätevästi säätää valaistusta
kirkkaan työskentelyvalon
ja himmeän tunnelmavalon
väliltä (NetAnttila).

Katriina Nuutisen
muotoilema Candeokirkasvalovalaisin on
oiva idea keittiön
pöydän ylle (Innolux).

Valosuunnittelija Ilkka Pekanheimo suosittaa
yleisvaloksi auringonvalon kaltaista, epäsuoraa
loisteputkivaloa. Epäsuora valaistus on
helpointa toteuttaa keittiössä, kaappien ylä- ja
alapintoja hyödyntämällä (Adlux).

Kunnon valaistus tarjoaa kotiin keskitalvellakin

VIRKEYTTÄ JA
TURVALLISUUTTA
Matkat Etelän aurinkoon ovat matkatoimistoille valtaisa
bisnes. Kirkasvalolamput ovat myös valaisintehtaille
bisnes. Eikä ole sattumaa, että joka ainoa tavaratalo ja
kauppakeskus kylpevät sisältä kirkkaassa valossa. Miksi?
Siksi, että hyvässä valaistuksessa ihminen virkistyy ja
aktivoituu – myös tekemään ostopäätöksiä.
Teksti Lauri Kotilainen Kuvat valaisinten edustajilta
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iksi sadattuhannet suomalaiset
matkustavat kauas etelän maille
keskellä keskitalven kaamoksen
pimeyttä?
Siksi, että ihmisen elimistö kaipaa auringonvaloa. Ihminen hyötyy ja virkistyy myös
hyvästä keinovalosta, vaikka se ei koskaan
aitoa aurinkoa korvaakaan. Tässä olisi muutamia ajatuksia kodin virkistäväksi valaistukseksi.

Älä hävitä, vaan
kohenna vanhaa
Monessakaan kodissa ei ole kunnollista
valaistusta. Mutta ei hätää. Kodin virkistävä,
aktivoiva ja turvallinen valaistus on ihmisen oman tahdon asia. Eikä se maksa kovin
paljon.
Ensimmäiseksi ehdotan, että kunnioittaisimme edeltäjiemme ratkaisuja eli kotimme
mahdollisia vanhoja valaisimia. Itse esimerkiksi rakastan elävien kynttilöiden aikakausista muistuttavia kattokruunuja. Kaikessa
kiemuraisuudessaan ne ovat romanttisen
kiehtovia.
Koska kattokruunussa on runsaasti
kynttilälamppuja, se
ei koskaan yhdellä
kertaa sammu täysin,
vaikka muutama
lamppu sammuisikin.
On turvallista, että
isoäidin ei tarvitse
heti kiivetä katonrajaan palanutta
lamppua vaihtamaan, vaan hän voi
rauhassa odottaa
avuliaan nuoren väen
vierailua.

Kattokruunusta saa tarvittaessa kätevästi
paljon valoa olohuoneeseen, ja illemmalla
intiimin tunnelmavalaistuksen, kun pyytää
sähköasentajaa vaihtamaan valokatkaisijan
säädettäväksi himmentimeksi. Täytyy vain
valita sellaiset kynttilälamput, että ne soveltuvat himmennettäviksi.

Oikea valo luo
keittiöön myös silmänruokaa
Valosuunnittelija Ilkka Pekanheimo Adlux
Oy:stä painottaa kodin valaistuksessa kahta
perusasiaa. Ensinnäkin, paras yleisvalaistus
on epäsuora, eli pääosin katosta ja seinistä
heijastuva. Epäsuora valaistus ei häikäise, ja
sitä on helppo täydentää työpistekohtaisilla
kohdevaloilla.
Toiseksi, valaistuksen pitäisi olla oikeansävyistä, toisin sanoen spektriltään mahdollisimman paljon auringonvalon kaltaista.
Adlux tuo maahan tällaisia auringonvalon
sävyisiä loisteputkia.
Kahta loisteputkea rinnakkain verratessa
ero on melkoinen. Auringonvaloa jäljittelevä
loistevalo saa kukat hehkumaan ja keittiössä
valmistuvat ruoat näyttämään puolta herkullisemmilta.

Kirkasvalolampun
idea käy muihinkin valaisimiin
Kirkasvalolamppu on tutkitusti terveellinen
ihmiselle. Se virkistää ja aktivoi, sekä torjuu
suomalaisen keskitalven alakuloa; jopa kaamosmasennusta.
Olemme ehkä tottuneet ajattelemaan
Legendaarisen muotoilijan Eero Aarnion
saunassa on lauteen pyöreän puupylvään
yläpäähän veistetty kahva. Nyt sama kahva
on Aarnion lattialla seisovassa Origokirkasvalolampussa (Asko).

kirkasvalolampun muusta valaistuksesta
erillisenä, keittiön pöydän päässä seisovana, likimain nelikulmaisena valolevynä.
Se toimii kellosta katsotun tuokion verran
aamuisena valohoitona. Sitten sammutamme
kirkasvalon, ja silmämme tottuvat vähitellen
keskitalven alakuloiseen hämärään.
Mutta jospa avartaisimme näkökulmaamme? Entä jos useimmat kodin
valaisimista olisivatkin itse asiassa kirkasvalolamppuja? Eihän kirkkaasta valosta ole
kenellekään haittaa, vaikka sitä saisi pitkin
työpäivää.
Itselläni on ollut nivelvartinen, valokuvioltaan säädettävä kirkasvalolamppu työvalaisimena. Se on ollut erinomaista valohoitoa
aina koko pitkän työpäivän verran. Valo
aktivoi ja piristää, ja eron huomaa heti.
Kirkasvalolamppuja saa nykyään kaiken
muotoisina: lattialla seisovina, katosta ruokapöydän yllä riippuvina, seinään kiinnitettävinä sekä erilaisina työvalaisimina.

Kirkasvalolampun
saa vanhasta valaisimesta
Vielä kokemusperäinen vihje, jota lukija
voi soveltaa omiin valaisimiinsa. Olohuoneemme katossa ja seinässä on Helsingin
Funktiosta aikanaan hankitut metri kertaa
metri nelikulmaiset italialaiset valaisimet,
jossa saa käyttää neljää korkeintaan 60-wattista hehkulamppua. Koska valaisimien
kuitukangas imee valoa, 60-wattisilla hehkulampuilla valaisimet ovat lähinnä himmeähköjä tunnelmavalaisimia.
Mutta kun valaisimen lampunkantoihin
kiertääkin neljä kierukan muotoista, 45- tai
60-wattista energiansäätölamppua, valaisin muuttuu kirkasvalolampuksi! Tehtaan
ilmoittamaa wattimäärää ei ylitetä, eivätkä
valaisimet lämpene juuri lainkaan. ●
TäysHuolto 1/2014
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Yhdellä
puhelinsoitolla

Kodin turvallisuus

S

uomessa melkein kaikki lukot ovat
perinteisesti Abloy-lukkoja. Vuosikymmeniä palvelleet, hyvämaineiset ja turvalliset Abloy-avainjärjestelmät toimivat yleensä edelleenkin hienosti.
Vanhojen lukkojen avainturvallisuus ei ole
kuitenkaan välttämättä ajan tasalla.
Kun lukon patentti umpeutuu, kuka
tahansa saa laillisesti tehdä siihen lisäavaimia. Toisaalta se on kätevää, mutta turvallisuuden kannalta arveluttavaa. Lukkojen
avainturvallisuus rapautuu, kun emme
jonkin ajan kuluttua muista tai tiedä, kenellä
kaikilla on avaimia asuntoomme.
Pitkän käyttöiän ja kenties usein vaihtuneiden asukkaiden aikana lukkoihin on näet
voitu tehdä rajattomasti lisäavaimia, joiden
haltijaa ja olinpaikkaa on enää mahdotonta
arvailla.

Kenellähän mahtaa olla kotimme avaimia?

Päivitä lukitus
turvalliseksi
Kodin ulko-oven lukko toimii hyvin. Se ei avaudu millään
tiirikalla vaan ainoastaan aidolla avaimella. Mutta lukko
voi silti olla turvaton. Miksi? Syynä turvattomuuteen
voi olla yksi tai useampi kotimme avain, joiden haltijaa
tai sijaintipaikkaa emme enää muista tai tiedä. Kodin
lukitusturvan voi kuitenkin korjata helposti ajan tasalle.

Abloyn uusi, monikäyttöinen avain, jossa
mekaanisen jyrsinnän lisäksi on sähköinen
mikrosiru avaimen kädensijassa.

Teksti Lauri Kotilainen Kuvat ratkaisujen toimittajilta

Avainturvallisuus,
eli kenellä avaimet ovat?
Avainturvallisuus niin pientaloissa kuin
taloyhtiössäkin tarkoittaa sitä, että tiedetään
missä olemassa olevat avaimet liikkuvat.
Lisäksi on tärkeätä, että lisäavaimien teettäminen on valvottua ja rajattua.
Esimerkiksi Abloy-lukon kyseessä ollessa
voimassa oleva patentti takaa sen, että
avaimia valmistetaan ainoastaan Abloy
Oy:n Joensuun tehtaalla. Avaimia voi tilata
Abloy-valtuutetusta lukkoliikkeestä vain
rekisteröidyn avainkortin avulla. Näin kaikilla osapuolilla on tarkkaan tiedossa, kuinka
monta avainta kyseiseen kohteeseen on valmistettu.
Myös muilla Suomessa edustetuilla lukkovalmistajilla on omat, turvalliset ja valvotut
menetelmät avainturvallisuuden hallintaan.

Sähköinen ja
mekaaninen avain yhdessä
Esimerkiksi sveitsiläinen Kaba ja suomalainen Abloy ovat lukkovalmistajia, jotka
luottavat avaimissaan sekä mekaanisiin että
sähköisiin turvaominaisuuksiin. Taloyhtiökäytössä mekaanisesti metalliin jyrsitty avain
toimii silloin mainiosti kotiovessa. Avaimen
muoviseen kädensijaan piilotettu sähköinen
mikrosiru avaa puolestaan ulko-oven ja tar-

Remonttipalvelut kauttamme
niin yksityishenkilöille
kuin taloyhtiöillekin
Tarjoamme ammattitaitoista remonttiapua taulujen kiinnityksestä aina
kokonaiseen huoneistoremonttiin
saakka. Myös pihojen kunnostukset
hoituvat kauttamme. Voit tilata
remonttipalvelun omalta huoltoyhtiöltä yhdellä puhelinsoitolla.
Nämä takavuosien
Abloy-avaimet ovat
teknisesti turvallisia.
Vasemmalla on yli sata
vuotta vanha Abloy Classic,
sitten ura-avain ja oikealla
viime vuosikymmeniltä
tuttu Abloy Exec.
Valitettavasti näitä avaimia
saattaa kuitenkin olla
outojen ihmisten hallussa.

peen mukaan taloyhtiön yhteisiä tiloja, kuten
varastoja ja saunoja.
Abloy suosittaa sähköistä Optima-ratkaisuaan taloyhtiökäyttöön. Siinä kulunhallinta
Suomalainen iLoq valmistaa lukkoja
ja avaimia, joiden turvallisuus ei
pohjaudu avainpatenttiin, vaan avaimen
pankkitasoiseen elektroniseen salaukseen.
Salauselektroniikka saa käyttövirtansa
avaimen liikkeestä lukkosylinterissä, joten
johtoja tai paristoja ei tarvita.
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REMONTTIPALVELUT

Poliisin tilastot kertovat:
Varmuuslukittua ovea ei murreta
yhdistetään mekaaniseen järjestelmään niin,
että yhteisten tilojen ovissa ja ulko-ovissa
käytetään sähköistä Optima-järjestelmää.
Asuntojen ovissa on taas käytössä mekaaninen Abloy Sento -avainjärjestelmä. Näitä
patentoituja avaimia voi tilata ainoastaan
valtuutetuista Abloy-liikkeistä, joten luvaton
lisäavainten valmistus ei ole mahdollista.
Taloyhtiö hyötyy, koska mahdollisesti
kadonneen avaimen voi hteisten tilojen
osalta helposti sähköisesti mitätöidä. Mekaaninen uudelleensarjoitus on yleensä tarpeen
vain yhden asunnon osalta.
Jos asut taloyhtiössä, ota yhteys taloyhtiön
hallitukseen tai isännöitsijään, kun haluat
päivittää avaimesi turvallisiksi.●

Varmuuslukko asennetaan asunnon ulko-oveen
tavallisesti 40 senttimetriä käyttölukon yläpuolelle.
Poliisin tilastojen mukaan varmuuslukittuja ovia ei
tavallisesti edes yritetä murtaa.
■ Varmuuslukko torjuu murtovarkaita tehokkaasti jo
pelkällä olemassaolollaan. Varmuuslukon murtaminen
näet aiheuttaisi hyvin paljon melua porraskäytävässä,
ja varmuuslukittu ovi saattaisi silti jäädä murtajilta
avaamatta.
Kuvan esittämä Abloyn varmuuslukko SL928 on
vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä, ja siinä on yli
100 000 eri avainvaihtoehtoa. Lukossa on useista
pintakarkaistuista teräslevystä koottu koukkumainen
hakatelki, joka lukitaan kiertämällä avainta täysi
kierros. Avaimen voi poistaa ainoastaan teljen ollessa
ääriasennossa, täysin lukittuna tai kokonaan sisällä.

Kauppakatu 23b B 1
80100 Joensuu
Puh. 020 7438 470
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ISO 9001 -laatujärjestelmä

”Asiakas hyötyy
kaikkein eniten”

S

Palveluverkon
yritykset tukevat toisiaan

opimusarvioija Tiina Lehtosaari Inspecta Sertifiointi Oy:stä
muistuttaa, että ISO 9001 laadunhallintamalli on asiakkaiden
ja yritysmaailman kaikkialla tunnustama ja
hyväksymä.
”Siksi sen käyttö tukee asiakkaiden ja yritysten yhteistyötä.”

Tiina Lehtosaari näkee siivous- ja huoltoyritysten muodostamassa SH-Palveluverkko
Oy:ssä aivan erityisen vahvuuden:
”SH-Palveluverkon yritykset voivat tehdä
sisäisiä laatuauditointeja ristiin toistensa
kanssa. Sitä kautta voi oppia toinen toisiltaan
paljon hyviä käytäntöjä.”
”Eikä kysymys ole lainkaan siitä, että metsästettäisiin virheitä. Sen sijaan tarkoituksena
on löytää oikeita ja hyviä toimintatapoja ja
pohtia, miten ne voisivat tulla tehokkaasti
laajempaan, useamman yrityksen käyttöön”,
Tiina Lehtosaari määrittelee.

Lähtökohtana jatkuva
työn laadun parantaminen
SH-Palveluverkon viisi yritystä hakee vuonna
2015 ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää.
Mukana hankkeessa ovat Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy Kotkasta, Talohuolto Multanen
Oy Joensuusta, Kiinteistöpalvelu Koivu Oy
Vantaalta, Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy
Turusta ja Kiinteistöpalvelu Lintula Oy Rovaniemeltä.
Kasvatustieteiden lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Lehtosaari on konsulttina räätälöimässä järjestelmään kuuluvaa
laatukäsikirjaa SH-Palveluverkon yrityksille.
Laatukäsikirjassa kuvataan seikkaperäisesti
SH-Palveluverkon laatujärjestelmä. Lisäksi
laaditaan prosessikartat, palveluprosessikuvaukset sekä toimintaohjeet ja tarvittavat
lomakkeet. Lehtosaari kertoo lisää ISO 9001
-laatujärjestelmästä:
”Lähtökohtana, että kiinteistöpalvelualan
laadukkaiden yritysten pitää erottua edukseen. Kun tehdään hyvää työtä, sen pitää
näkyä ja laadun tulee olla todettavissa esimerkiksi ISO 9001 -laatujärjestelmän avulla.
”Laatusertifioinnin etuna on se, että kun
ulkopuolinen taho auditoi eli arvioi johtamisen ja työskentelyn laadun, se näkee asiat
ulkopuolisin silmin. ISO 9001:ssä on määritellyt laatustandardit ja laatukriteerit, joiden
noudattaminen on edellytyksenä sertifioinnille”, Tiina Lehtosaari sanoo.

Asiakas hyötyy
aina kaikkein eniten
Tiina Lehtosaari korostaa, että yrityksessä on
helpompaa työskennellä, kun tehdään oikeita
asioita tehokkaasti.
”Kun yrityksessä on vahva laadukkaan
työn tekemisen ilmapiiri, se jalkautuu myös
Vuosikello muistuttaa
jokaisen työntekijän tasolle. Jokainen työntejatkuvasta kehittämisestä
kijä pyrkii omalta osaltaan vastuullisuuteen
”ISO 9001 -laatujärjestelmässä on keskeisenä ja laadukkaaseen työn jälkeen.”
ominaisuutena jatkuvan kehittämisen näkö”Arviointia tapahtuu usealla tasolla. Johkulma. Ensin suunnitellaan, sitten tehdään,
tamisjärjestelmästä se alkaa. Siitä, kuinka
arvioidaan tulos ja lopuksi parannetaan
asioita viedään yrityksessä eteenpäin ja miten
menettelytapoja”, Lehtosaari luettelee.
työn ja prosessien kehittämistä tapahtuu”,
”Tämä jatkuvan parantamisen periaate
Lehtosaari sanoo.
on tehty näkyväksi pyöreän vuosikellon
”Ulkoisia auditointeja eli toiminnan arviavulla. Päättymätöntä kuviota kutsutaan
ointeja tulee vähintään kerran vuodessa.
myös Demingin ympyräksi. Se tarkoittaa,
Yrityksiin on rakennettu myös sisäisten
että kyseessä ei ole kertaluonteinen parannus, auditointien käytäntö. Työntekijät itse tekevät
vaan jatkuva työn laadun parantamisprosessi laatuauditointeja, ja parantavat koko ajan itse
kaiken aikaa. Siitä tulee yritykselle uusi,
omia prosessejaan ja työnsä laatua.”
pysyvä toimintatapa. Työn laatua paranne”Lopputuloksena on, että laatujärjestelmän
taan ja tarkistetaan jatkuvasti”, Tiina Lehtoomaksuneen yrityksen asiakas hyötyy aina
saari määrittelee.
eniten”, Tiina Lehtosaari tähdentää. ●
”Laatujärjestelmän omaksuneen yrityksen
asiakas hyötyy aina eniten”, Tiina Lehtosaari
korostaa.

Tämännäköistä
päättymätöntä kuviota
kutsutaan myös Demingin
ympyräksi. Se tarkoittaa,
että laadun kehittämis- ja
parantamistyö ei
lopu koskaan.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on tunnetuin laadunhallintamalli niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin. Sen etuna on konkreettisuus ja käytännönläheisyys. Viisi
SH-Palveluverkon jäsenyritystä on hakemassa ISO 9001 -laatujärjestelmää. Yritykset
hyötyvät hyvistä ja säännönmukaisista käytännöistä.
Mutta yritysten asiakkaat hyötyvät vielä enemmän.
Teksti Lauri Kotilainen Kuvat Ari Leander ja Wikipedia
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Vasemmalla Ismo Multanen Joensuusta, Raimo Lintula ja Pekka Hämeenaho Rovaniemeltä, Timo Laitinen Vantaalta, Ville Varonen Joensuusta ja
Mikko Pirinen Kotkasta. Oikealla Tiina Lehtosaari Helsingistä, sekä Mariam Changezi, Timo Tenhunen, Tero Mustonen ja Jouni Rusanen Turusta.
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Ihmiset & tapahtumat

Tervetuloa SH-Palveluverkkoon, Turku
On ilo toivottaa tervetulleeksi SH-Palveluverkkoon Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy Turusta.
Kuvassa näkyy suuri osa yrityksen henkilöstöstä ja kalustosta.

Lavetillinen työkoneita
Kotkaan pyrypäivien varalle
n Mikko Pirinen Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:stä kertoo yhtiön talvikaudelle hankkimasta uudesta kalustosta.
”Kuvassa on lavetilla kolme uutta Kramer 750 -työkonetta. Meillä on nyt reilusti konekapasiteettia, jotta pärjäämme
kovemmallakin pyryllä”, Pirinen tuumaa.

Pirkko pisti
tuulemaan
n On ollut ilo katsoa televisiosta ohjelmaa ”Hotellit
kuntoon, Jyrki Sukula”. Myönteistä kehitystä tapahtuu
joka ainoassa jaksossa.
Kun perinteikäs Hotelli Joronjälki Joroisilla oli
taannoin kuntoonpanovuorossa, niin mikäs muu kuin
Pirkko Rouhiaisen Siivouspalvelu Pirkon Puhdistus
Varkaudesta kutsuttiin siivoustöihin.
Pirkko kumppaneineen pisti tuulemaan, ja loppu on
myönteistä historiaa. Hyvää jälkeä syntyi.
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Joensuulaisen Talohuolto Multasen
näppärä monitoimilaite hiekoittaa
ja auraa. Kesällä se toimii
imulakaisukoneena.

Tehoa
lumitöihin
Oulussa
n Mikko Jurvelin Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy:sta Oulusta kertoo
yrityksensä juuri hankkimista uusista Wille 455B- ja Wille 855
-mallisista koneista.
”Wille-koneet soveltuvat erityisen hyvin kiinteistöhuollon talvitöihin ketteryytensä ja kokonsa vuoksi.”
”Kesällä 2014 saimme kalustoomme myös käytännöllisen koura-auton”, Jurvelin kertoo.
”Kouralla voidaan helposti kaivaa esimerkiksi pensasaitojen istutusojia, ja samalla kertaa täyttää ne uudella mullalla. Myös hiekkalaatikkohiekkojen vaihto onnistuu hyvin” Mikko Jurvelin mainitsee.
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Tietoturva

Tietoturvan perusasia: älä usko valheita!

Voitto- ja
perintöviestit
lypsävät
rahojasi
”Onnittelut! Olet voittanut
sähköpostiosoitteiden arvonnassa
miljoonan”. Et ole. ”Olen sukulaisesi
lakimies. Sukulaisesi on kuollut Amerikassa
ja jättänyt perinnöksesi kuusi miljoonaa.”
Ei ole kuollut, eikä ole jättänyt.
Teksti Lauri Kotilainen Kuvat Petri Rotsten

”N

igerialainen luotettava henkilö
haluaa siirtää satoja miljoonia
dollareita turvaan pankkitilisi
kautta. Sopisiko kiitokseksi
avusta 100 miljoonan dollarin provisio tilillesi?”
Rikollisten tehtailemat nigeriankirjeet ovat
Nigerian toiseksi suurin elinkeino öljynporauksen jälkeen. Useita miljardeja dollareita
vuodessa.
Nigeriankirjeen nerokkuus on siinä, että
vaikka vastaanottaja uskoisikin sen olevan
valetta, se toimii silti.
Nigeriankirjeessä pyydetään apua hienovaraiseen operaatioon. Nimeltä mainittu
afrikkalainen kuningas tai pääministeri
tai öljyministeri tai lentoyhtiön pääjohtaja
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on kuollessaan tai paetessaan jättänyt
maahan kymmeniä tai satoja miljoonia
dollareita. Nyt henkilön leski tai
lapsi tai lakimies pyytää, että
pankkitiliäsi voitaisiin huomaamatta käyttää rahojen
siirtoon maasta pois. Saisit
vaivan palkkana 15 tai 20
tai 40 prosenttia siirretystä summasta, siis
kymmeniä miljoonia
dollareita.
Ei kuulosta uskottavalta?
Nigeriankirjeiden teho
onkin juuri tässä: sinun ei
pidäkään uskoa tarinaa.

Rikollisten tehtailemat nigeriankirjeet ovat Nigerian
toiseksi suurin elinkeino öljynporauksen jälkeen.
Hetken kuluttua saatat päätellä: tässähän taitaakin olla kyse rahanpesusta. Ei ihme, että
raha pitää kierrättää kaukaa! Ei ihme, että
provisio on noin iso!
Mutta ei siinä rahanpesusta ole kyse, vaan
huijauksesta. Ja se jota aiotaan huijata, olet
sinä.

Jättisumma on
juuri lähdössä tilillesi
Ennen pitkää joku nigeriankirjeen saajista
sortuu ahneuteen, ja antaa lisätietoja.
Seuraavaksi pyydetään tietenkin pankkitilin numeroita. Nigerialainen osapuoli tuntuu
olevan avoin ja rehellinen. Lomakkeet ovat
uskottavia ja leimat sekä allekirjoitukset
vakuuttavia, samoin pankkien verkkosivut.
Lopulta jättimäinen rahasumma on lähdössä tilillesi. Tosin vielä pitäisi suorittaa
pieni varainsiirtovero, vain muutama kymmenen tuhatta dollaria. Kun olet lähettänyt
tämän rahan Nigeriaan, miljoonien rahasumma on tulossa jo rajalla.
Mutta tuli pieni viivytys. Sikäläisen valtionpankin johtaja haluaa ranteeseensa

uuden kultaisen Rolexin, vain kymppitonni
enää. Ilman tätä pikku lahjoitusta raha ei
liikahda pankista.
Ja lypsäminen jatkuu, kunnes lypsettävät
rahat loppuvat.

Voitit miljoona euroa
vaikka et osallistunut
Melkein päivittäin tulee sähköpostiini
englannin- tai suomenkielinen ilosanoma:
”Onnittelut! Olet voittanut miljoona euroa!”
En muista osallistuneeni arpajaisiin, mutta
”maailman kaikki sähköpostiosoitteet osallistuivat arvontaan”, ja minua onnesti.
Pitää vain ottaa yhteys nimeltä mainittuun
arvonta-asiain päällikköön. En hämmästyisi,
jos hän pyytäisi rahojen siirron varmistamiseksi lähettämään muutaman prosentin
varainsiirtoveron. Mitäpä tuo merkitsee
tulossa olevan miljoonan rinnalla?
Usko tai älä, mutta tähänkin huijaukseen
sortuu myös suomalaisia koko ajan.
Yli 30 vuoden Nigerian- ja muiden huijauskirjeiden vastaanottokokemuksella
ehdotan: Älä usko niihin. Et häviä mitään. ●
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Tietoturva

Nettirakastaja
onkin rahastaja
Teksti Lauri Kotilainen Lähde Keskusrikospoliisi Piirros Petri Rotsten

Löysitkö netistä uuden tuttavuuden tai
todellisen sielunkumppanin?
”Näin profiilisi Facebookissa ja ihastuin
suunnattomasti! Olen 19-vuotias Helen ja
haluan sinuun lähempää tuttavuutta.”
Nii-in. Kukapa 19-vuotias Helen ei
haluaisi lähempää tuttavuutta reilusti yli
60-vuotiaaseen ryppyiseen mieheen, jota
ei ole milloinkaan edes nähnyt?

S

aitko sähköpostiisi tunteisiin vetoavan kirjeen? Suloisen henkilön, jonka
lapsella on vakavia terveysongelmia.
Haluaisitko olla avuksi? Varo. Todennäköisesti sinua rahastetaan törkeästi.
Keskusrikospoliisi kertoo, että sairauden,
jonkinlaisen muun ahdingon, rakkauden ja
jopa uskonnon varjolla ihmisiä painostetaan
sähköpostin välityksellä lähettämään rahaa.
Sähköpostiin lähetetyt huijauskirjeet ovat
taidokkaasti tehtyjä. Ensilukemalta niitä on
vaikea epäillä rikollisiksi. Niissä voidaan käyttää tunnettujen ja luotettavien henkilöiden tai
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esimerkiksi ulkomaisten lakiasiaintoimistojen
nimiä lisäämässä luotettavaa vaikutelmaa.

Älä usko, vaikka tekisi mieli

€

Sähköpostikirjeiden vastaanottajiksi valitaan
esimerkiksi iältään ja sukupuoleltaan sopivia
henkilöitä ja kirjeiden sisältö muotoillaan
kohderyhmään vetoavaksi. Huijauskirjeitä
on lähetetty esimerkiksi iäkkäille ihmisille,
ja kirjeissä on pyritty vetoamaan heidän
hyväntahtoisuuteensa. Myös ajankohta, kuten
esimerkiksi joulu, voi lisätä tällaisten huijauskirjeiden määrää.
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen tietoon on tullut, että näillä
kirjeillä on onnistuttu huijaamaan varsin
suuriakin summia, jopa kymmeniä tuhansia
euroja. Kun rahat on kerran lähetetty pyytäjälle, on niiden takaisin saaminen käytännössä erittäin vaikeaa ja useimmissa tapauksissa mahdotonta.
Tekisi mieli uskoa ihmiseen. Mutta aina ei
voi. ●

näin käytät verkkopankkia turvallisesti
Suomalaiset verkkopankit ovat turvallisia, sillä niissä
käytetään kertakäyttöisiä, vaihtuvia avainlukuja. Silti
tietoverkkorikolliset onnistuvat joskus urkkimaan
tunnuslukuja ja pääsevät käsiksi asiakkaan rahoihin.
Tärkein ohje: älä ikinä paljasta tunnuksiasi, jos niitä
kysytään puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Pankkisi ei niitä koskaan kysy.
■ Rikoskomisario Timo Piiroinen Keskusrikospoliisin
Tietoverkkorikostorjunta-yksiköstä kertoo, että muutamia
vuosia sitten noin sata yksityishenkilöä ja pienyrittäjää menetti
pankkitileiltään eräässä suomalaisessa pankissa yhteensä noin
177 000 euroa.
Pankkihuijauksen takana oli tuolloin nuorehko virolaismies.
Hän onnistui uskottelemaan pankin hyväuskoisille asiakkaille
edustavansa pankkia, ja tarvitsevansa pankkitunnuksia
tarkistuksia varten.
”Itse asiassa menetykset olisivat voineet pahimmillaan olla
noin 1,2 miljoonaa euroa, sillä sen verran rahaa oli verkkorikoksen
avulla vähäksi aikaa rikollisen käyttöön avautuneilla tileillä”,
rikoskomisario Timo Piiroinen sanoo.
Seuraavat pankin neuvot kannattaa ottaa vakavasti. Ne
pohjautuvat Suomen pankkiyhdistyksen laatimiin ohjeisiin.
SÄILYTÄ PANKKITUNNUKSIA HUOLELLISESTI Opettele
verkkopankin käyttäjätunnus ja mahdollinen salasana ulkoa.
Älä luovuta käyttäjätunnusta, salasanaa tai avainlukukortin
tietoja koskaan ulkopuoliselle, äläkä tallenna pankkitunnuksia
tietokoneelle.
Säilytä avainlukukorttia yhtä huolellisesti kuin maksukorttejasi.

Teksti Lauri Kotilainen

Älä koskaan säilytä verkkopankin tunnusta ja avainlukukorttia
samassa paikassa, kuten lompakossa.
HUOLEHDI TIETOTURVALLISUUDESTA Huolehdi, että
tietokoneesi virustorjunta on ajan tasalla. Älä avaa outoja
sähköpostiviestejä, äläkä niissä olevia linkkejä tai liitetiedostoja.
Lataa ja asenna ohjelmia vain luotettavista lähteistä.
Käytä verkkopankkia mieluiten vain kotona tai työpaikan
omalla työasemalla. Jos joudut kirjautumaan verkkopankkiin
yleiseltä koneelta, tyhjennä asioinnin jälkeen selaimen evästeet,
välimuisti ja historia sekä sulje selaimen kaikki ikkunat. Muista
aina kirjautua verkkopankista ulos käytön jälkeen.
VARO VERKKOPANKKIHUIJAREITA Huijarit yrittävät
kalastella asiakkaiden verkkopankkitunnuksia ja
luottokorttitietoja niin sähköpostilla, tekstiviestillä kuin
puhelimitsekin. Kannattaa pitää mielessä, että pankki tai
viranomainen ei koskaan kysy pankkitunnuksia asiakkaalta.
Tärkeätä! Älä koskaan kirjaudu verkkopankkiin
sähköpostissa olevan linkin kautta. Todennäköisesti linkki
johtaa aidonnäköisille, mutta rikollisten ylläpitämille
valepankkisivuille. Jos näppäilet sivuilla tunnuslukujasi, ne
joutuvat suoraan rikollisten haltuun.
ILMOITA VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ HETI Jos
verkkopankkitunnukset katoavat tai epäilet niiden joutuneen
vääriin käsiin, sulje ne heti sulkupalvelun kautta. Sulkupalvelun
numero +358 20 333 kannattaa pitää puhelimessa aina
tallennettuna. 
Lähteet: Rikoskomisario Timo Piiroinen, Keskusrikospoliisi; Suomen pankkiyhdistys
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Kiinteistöpalvelut

Teksti Lauri Kotilainen
Kuva Innohome Oy

Roskakatos palaa, mutta
syväkeräysastia ei. Lisäksi
rahaa säästyy, koska
syväkeräysastia tyhjennetään
harvemmin (Molok).

Kokeneen isännöitsijän ohjeet:

miten taloyhtiö voi parantaa
asukkaiden turvallisuutta?
Turkulaisen TVT Asuntojen isännöintipalvelujen päällikkö Timo Laaksonen on vuosien
mittaan oppinut, miten kerrostalojen turvallisuusuhkia voidaan torjua järkevillä
rakenneratkaisuilla. Merkittävin turvallisuusuhka ovat Laaksosen mukaan tahallaan
sytytetyt tulipalot. Tässä kokeneen isännöitsijän ohjeet hyödyksi muillekin.
Teksti Lauri Kotilainen Kuvat Lauri Kotilainen ja molok

”T

uhopoltot ovat viime vuosina lisääntyneet taloissa, joihin on muuttanut
maahanmuuttajia”, Timo Laaksonen

sanoo.
”Kokemuksemme mukaan maahanmuuttajat eivät paloja sytyttele, vaan suomalaiset,
jotka katsovat asiakseen olla kateellisia maahanmuuttajille”, Laaksonen tähdentää.
”Suomalaiset sytyttävät helposti lastenrattaat, jos uskovat niiden olevan maahanmuuttajien omaisuutta, tai jos rattaat on
jätetty rappukäytävään. Olemmekin laatineet
lastenvaunuihin jätettäväksi 78 kielelle käännetyn ohjepaperin, jossa kielletään lastenrattaiden jättäminen porraskäytävään.”
Tuhopolttajalla on usein avain vaunu- ja
pyörävarastoihin. Joskus tämä sytyttää vaunut jopa täydessä vaunuvarastossa. Samalla
palavat koko rapun tai koko talon kaikki
lastenvaunut ja -rattaat.

Turhaa rakentaa
uutta poltettavaa
Timo Laaksonen sanoo, että kerran poltettua
kohdetta on turhaa rakentaa uudelleen poltettavaksi.
Poikkeus on kerrostalon porrashuone. Se
täytyy toki palon jäljiltä korjata ja maalata.
Mutta poltetun kellarivaraston tai roskakatoksen voi ajatella uudelleen.
”Jos vanhan kerrostalon puurimoista
ja verkosta tehty kuivavarasto sytytetään
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tuleen, emme rakenna varastoa siivouksen
jälkeen ennalleen. Tuomme tilalle aina lujat,
lukittavat teräshäkit.”
”Lisäksi huolehdimme siitä, että kiinteistöissämme ei ole ainuttakaan lukitsematonta
varastokoppia. Kun varastokoppi on lukossa,
sinne ei ala kertyä palokuormaksi naapureiden roskia. Eikä koppia voi käyttää sivullisten yöpymispaikkana”, Timo Laaksonen
sanoo.
”Ja jos jonkin kiinteistömme roskakatos
poltetaan, emme rakenna katosta uudelleen.
Korvaamme tuhotun katoksen syväkeräysastioilla. Niissä paloyritys ei leviä. Syväkeräysastioita tarvitsee myös tyhjentää puolta
harvemmin, ja kustannuksia säästyy”, Timo
Laaksonen tuumaa. Hän muistuttaa vielä
valaistuksesta:
Isännöitsijätoimen
johtaja Timo Laaksonen
TVT Asunnot Oy:stä
kertoo, että kun
varastotilat lukittiin
yöksi ajastinlukolla ja
varaston lukkopesä
vaihdettiin avaimet
muistavaksi,
varastopalot loppuivat.

”Jatkuva valaistus roskanjättöpaikoilla
tai pysäköintipaikoilla ei ole hyvä ratkaisu.
Liiketunnistimen avulla äkillisesti syttyvä
kirkas valo herättää herkemmin huomiota
myös naapurustossa. Ja huomion herättäminen estää tehokkaasti ilkitöitä.”

Magneettilukot ja
muistavat lukkopesät
Timo Laaksonen kertoo vielä kahdesta
hinnaltaan edullisesta oivalluksesta, jotka
käytännössä lopettivat TVT Asuntojen kuivavarastojen tulipalot:
”Kun havaitsimme kerrostalojemme kuivavarstoissa sytyttelyä tai muuta ilkivaltaa,
asensimme näiden varastotilojen ulko-oviin
magneettilukot. Ne lukittuvat ajastimen
ohjaamana iltakymmenen ja aamukuuden
väliseksi ajaksi. Toki asensimme oven sisäpuolelle avausnapin, joten kukaan ei jää
varastoon vangiksi,” Laaksonen vakuuttaa.
Lisäksi kuivavarastojen ulko-oviin vaihdettiin uudet kotimaiset lukkopesät, joiden
sähköiseen muistisiruun taltioituu tieto kaikista lukossa käytetyistä avaimista.
”Jos varastossa ilmenee ilkivaltaa, voimme
helposti tarkistaa, kenen avaimella siellä on
viimeksi käyty. Varaston kulunvalvonta ei ole
enää kallista”, Laaksonen sanoo.
Tahallaan sytytetyt tulipalot ja muutkin
vahingonteot varastoissa loppuivat käytännössä kokonaan näiden muutosten jälkeen. ●

Turvallisuutta
keittiöön
suomalaisella
tekniikalla
Yli puolet kotien tulipaloista
kaikissa OECD-maissa saa
alkunsa liedestä. Mutta
liettä on mahdollista
valvoa tehokkaasti ja estää
mahdollinen palo alkuunsa.
Suomessa kehitetty lieden
turvatekniikka valtaa alaa
nyt muuallakin Euroopassa.

Suomalainen Innohome Oy on kehittänyt elektronisen liesihälyttimen ja liesivahdin. Ne
reagoivat nopeasti alkavaan liesipaloon, jo paljon ennen tulen leimahdusta. Liesihälytin hälyttää
palovaarasta äänekkäästi. Liesivahti sammuttaa sen lisäksi liedestä virran.

S

uomessa ruoanlaittoon liittyvät syyt
aiheuttavat noin kolmetoista prosenttia kaikista rakennustulipaloista. Yli
kolmasosassa lapsiperheitä on joskus sattunut vaaratilanne lieden kanssa.
Levy saatetaan unohtaa päälle tai liettä
käytetään valvomatta. Joskus lemmikkieläin
tai lapsi voi kytkeä lieden päälle aikuisilta
huomaamatta. Yli viidesosassa lapsiperheitä
lapsi on joskus väännellyt lieden valitsimia.
Lieden sytyttämät palot ovat erityisen
huolestuttavia, sillä niissä myrkyllinen savunmuodostus ja palon leviäminen tapahtuvat
nopeasti. Myrkyllisten kaasujen muodostuminen alkaa jo kauan ennen palon syttymistä.
Vanhuksilla muistamattomuus, näön heikentyminen ja voimien vähentyminen voivat
lisätä turvatekniikan tarvetta keittiössä.
Ikääntymisen aiheuttama toimintakyvyn
aleneminen voi aiheuttaa turvallisuusriskejä
varsinkin yksinasujilla.
Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena
on, että tulevaisuudessa mahdollisimman
moni ikääntynyt asuisi kotona. Kotona asumisen turvallisuuden lisääjäksi suositellaankin arjen turvallisuutta ja elämän hallintaa
edistäviä apuvälineitä. Esimerkiksi lieden
turvalaitteet ovat tällaisia. ●
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Kodin turvallisuus

Hienovaraista
turvallisuutta
seniori-ikäisille

Seniortek Oy:n
toteuttama valkoinen
kukkapylväs ei vahdi
ketään. Mutta se
hälyttää, jos läheisemme
on esimerkiksi pudonnut
omasta sängystään
(Seniortek Oy).

Kaikki me ikäännymme. Iän myötä annamme
arvoa sille, että läheisemme pitävät
meihin yhteyttä ja huolehtivat meistä ja
turvallisuudestamme. Mutta haluamme silti
elää rauhassa omaa yksityistä elämäämme.
Teksti Lauri Kotilainen Kuvat tuotteiden edustajilta

H

aluamme iän karttuessakin elää mahdollisimman kauan
omassa tutussa kodissamme, meille tärkeiden ja rakkaiden
asioiden ja tavaroiden keskellä. Toisaalta haluamme vaalia
omaa yksityisyyttämme, mutta toisaalta toivomme, että meitä ei kuitenkaan unohdettaisi eikä hylättäisi.
Molemmat toiveet ovat toteutettavissa. Myös seniori-ikäisen turvallisuudesta voi huolehtia hienovaraisesti, ihmisen yksityisyyttä loukkaamatta.

Huolenpito kyllä – kyttääminen ei!
On aivan helppoa miettiä seniori-ikäisen omaisemme sopivan huolenpidon rajoja. Ajattelemme vain, mikä olisi meistä itsestämme sopivaa.
Emme tietenkään haluaisi, että meidän yksityisiä tekemisiämme esimerkiksi kuvattaisiin kameroilla tai salakuunneltaisiin mikrofoneilla.
Sen sijaan meistä ei varmaankaan tuntuisi sopimattomalta, jos
vaikka yllättäen kaatuisimme ja loukkaantuisimme kotonamme, ja sitten saisimme nopeasti apua. Siitä seuraisi varmasti kiitollisuus.
Niin se yksityisyyden raja menee: Annetaan ihmisen olla omassa
rauhassaan. Mutta jos vahinko sattuu, autetaan häntä heti. ●
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Suomessa kehitetty Vivago-hyvinvointiranneke opettelee
käyttäjänsä vuorokausirytmin, ja hälyttää apua, vaikka omistaja ei
pystyisikään (Vivago Oy)

Maxcom-turvakännykän takaseinän syvennyksessä on
turvapainike, jota painamalla puhelin ottaa heti yhteyden
haluttuihin, tärkeisiin numeroihin (Prisma).
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Yhdellä
puhelinsoitolla
Kolumni
Viikinkikylän jatulintarha on osa
pohjoismaista mystistä kansanperinnettä.

Turvallisuuden
liioittelu
REMONTTIvoi turmella
PALVELUT
turvallisuuden
T
ämän lehden teema on ”Turvallinen koti”. Turvallisuus on
yksi maailman myönteisimmistä asioista. Mutta kaikilla
Remonttipalvelut kauttamme
asioilla on kääntöpuolensa. En tarkoita tässä mitään kohtaniin yksityishenkilöille
lonomaisuuksia,
vaan tavallisia arjen asioita.
kuin
taloyhtiöillekin
Mainitsen
nyt muutamia
esimerkkejä siitä, miten kiihkeä turvallisuuden tavoittelu saattaakin kääntyä itseään vastaan. Turvallisuus
voi muuttua
turvattomuudeksi.
Tarjoamme
ammattitaitoista remonttiEnsimmäinen
vuosikymmeniä aina
sitten muuan
apua esimerkki.
taulujenEräitä
kiinnityksestä
iäkäs sukulaiseni sai kotonaan vakavan sairauskohtauksen. Hän
kokonaiseen huoneistoremonttiin
oli linnoittautunut kerrostaloasuntoonsa liian monien varmuussaakka.
Myöstaakse.
pihojen
kunnostukset
ketjujen ja
varmuuslukkojen
Vain ambulanssimiehistön
hoituvat
kauttamme.
Voit
tilata
sinnikkyys
ja neuvokkuus
pelastivat tuolla
kertaa
sukulaiseni hengen, aivanremonttipalvelun
viime hetkillä. Kodin turvallisuuden
liioittelu oli vähällä
omalta huoltokoitua hänelle
kohtalokkaaksi
yhtiöltä
yhdellävahingoksi.
puhelinsoitolla.
Toinen esimerkki. Työskentelin takavuosina eräässä
suuressa suomalaisessa lehtitalossa. Teimme töitä tietokoneilla, ja kaikki aineistomme
olivat jokaisen työntekijän
henkilökohtaisen salasanan
takana.
Tietoturvallisuutta korostettiin tuolloin kovasti.
Lopulta yhtiön tietohallinto
päätyi määräämään, että
jokaisen työntekijän tulee
vaihtaa tietokoneensa salasana joka toinen viikko.
Lopputulos? Ihmiset eivät enää jaksaneet touhuta aina vain vaihdettavien salasanojensa kanssa. Muutama kirjoitti tietokoneensa
uuden salasanan keltaiselle tarralapulle näyttöruudun reunaan.
Silloin salasana muuttuikin julkisanaksi, eli itsensä kääntöpuoleksi.
Kolmas esimerkki. Suuressa osassa Amerikan Yhdysvaltoja on
laillista hankkia ampuma-ase itsensä ja perheensä turvallisuuden
puolustamiseksi ryöstäjiä ja murtautujia vastaan.
Kauppakatu 23b B 1
Seuraus? Vuodesta riippuen toista8010
kymmentä
0 Joensuu
020 7438 470
tuhatta ihmistä kuolee Yhdysvalloissa
käsiaseiPuh.
den uhreina. Useimmat uhreista ovat sivullisia;
syyttömiä.
Turvallisuus on tärkeä. Mutta turvallisuutta ei
Lauri Kotilainen
pidä liioitella.

Muutama kirjoitti
tietokoneensa
uuden salasanan
keltaiselle
tarralapulle
näyttöruudun
reunaan.
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Sopimusjuridiikkaa ja parempaa asiakaspalvelua

SH-Palveluverkko
koulutti avainhenkilöitään
Jatkuva asiakaspalvelukoulutus on yksi SH-Palveluverkko -kehitysyhtiön keskeisistä
tehtävistä. Lokakuussa palveluverkon avainhenkilöt kokoontuivat opiskelemaan
meren rannalle, saaristokylpylä Kasnäsiin. Teksti Lauri Kotilainen Kuvat Mikko Pirinen

K

oulutuksen teemoja oli tällä kertaa kaksi.
Ensin käsiteltiin varatuomari Ville Salosen johdolla asiakasreklamaatioita ja mahdollisia sopimusrikkomustilanteita. Toinen
koulutuksen teemoista oli Maija Kurosen
vetämä alustus ja keskustelu aiheesta ”asiakaspalvelu esimiestyössä”.
”Keskustelu eri yritysten ihmisten kanssa
oli hyvin avartavaa. Jäsenyrityksemme
eivät kilpaile keskenään, joten saatoimme
avoimesti käsitellä porukalla haastaviakin
asiakaspalvelutilanteita ja omaksua hyviä ratkaisumalleja”, kertoi Mikko Pirinen Kotkan
Kiinteistöpalvelu Oy:stä.
Koulutuksen ja opastetun saaristoluontoon
perehtymisen jälkeen oli vuorossa veneretki
Rosalan saaren viikinkikylään. Kylä sijaitsee
noin tuhat vuotta sitten toimineen viikinkien
kauppareitin varrella.
Viikinki-ilta kirveenheittokilpailuineen,
uhrijuhla ohjelmineen ja illallinen tuhat
vuotta vanhaan tapaan puukolla puulaudoilta
sai ehkä miettimään veitsi-haarukka-sivistyksemme ohutta pintakerrosta… ●

Kirveenheittokisa Rosalan viikinkikylässä mittasi motoriikkaa ja käden taitoja.
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Rosalassa pitää kotisatamaa
kaksi rekonstruoitua
viikinkilaivaa, sotalaiva Alvilda
(kuvassa) sekä pienempi vene
Hogland.

Viikingit
Suomen rannoilla
1000 vuotta sitten

Sana viikinki tarkoitti skandinaavista alkuperää olevaa aseistautunutta merenkulkijaa noin
tuhat vuotta sitten. Heillä oli tarunomainen maine nopeista ja rohkeista hyökkäyksistään.
Teksti Minna Anita Kotilainen Kuvat Rosalan viikinkikeskus piirrokset shutterstock

V

iikingit ryöstelivät ympäri Eurooppaa, ottivat itselleen orjia ja matkasivat aina Bagdadiin ja Amerikkaan asti.
Pelkkiä raakoja barbaareja viikingit eivät
kuitenkaan olleet. He kävivät taitavasti kauppaa, olivat erinomaisia purjehtijoita ja monitaitoisia käsityöläisiä ja laivanrakentajia.
Turkiskauppa yhdisti Suomen alueen
viikinkien ylläpitämään kauppaverkostoon.
Suomeen hankittiin muun muassa aseita ja
hopeaa. On mahdollista, että Suomen alueen
asukkaita on ottanut osaa viikinkiretkiin
ja liikkunut Itämerta kauempana. Kaupankäynnin kerryttämästä varallisuudesta kertovat hopearaha-aarteet.
Viikingit tekivät matkansa purjelaivoilla,
joita voitiin myös soutaa. Avomerellä käytettiin suurta suorakulmaista purjetta. Jokivesiä
ja rannikkoa pitkin kuljettiin soutamalla,
jolloin masto kaadettiin.

Ahvenanmaalle,
Hiittisiin ja Hankoon
Tyypillinen viikinkien sota-alus oli noin 30
metriä pitkä ja siihen mahtui 32 soutajaa.
Vene tehtiin tammesta, jos sitä vain oli saatavilla. Se oli matala ja vakaa, ja sillä pystyi
rantautumaan helposti.
30
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Turkiskauppa
yhdisti Suomen
alueen viikinkien
ylläpitämään
kauppaverkostoon
Viikingit käyttivät vanhaa purjehdusreittiä Tanskasta Ruotsin rannikkoa pitkin
Ahvenanmaalle, sieltä Hiittisiin, Hankoon ja
Rääveliin eli Tallinnaan. Heidän lopullinen
päämääränsä oli kuitenkin Mustallamerellä
tai Kaspianmerellä.
Kesäisin Suomen rannikon asukkaat kävivät kauppaa idäntiellä purjehtivien muukalaisten kanssa – ja heitä riitti.
Suomessa tiedetään olleen viikinkiasutusta useilla tahoilla, varsinkin saaristossa.

Talvi-iltain viikinkitarinoita
Viikinkinaiset huolehtivat kodin tehtävistä
sillä aikaa kun miehet viipyivät kaupparetkillään. Naiset viljelivät pellavaa, keritsivät
lampaat, pesivät villan ja karstasivat sen.

He kehräsivät ja kutoivat kangaspuilla sekä
ompelivat villavaatteita, sillä talvella piti olla
lämmintä yllä.
Lapset auttoivat talon töissä. Emännän
apuna olivat myös vanhukset ja orjat.
Emäntä piti itsellään kaikki talon avaimet, ne
olivat hänellä vyötäisillä arvon merkkinä.
Pimeinä talvikuukausina jouduttiin elämään varsin eristäytyneenä. Tulisija oli talon
keskus. Siinä paistettiin leivät, paahdettiin
lihapalat ja keitettiin rautapadassa puurot.
Se antoi valoa ja lämpöä. Sen ääressä valmistettiin vaatearkut, vuoltiin kirveenvarret,
paikattiin kalaverkot ja pelattiin tammi- ja
kuulapelejä.
Tulen loimussa vanhukset kertoivat
menneistä ajoista ja jumalista. Vaikkapa
ukkosenjumala Torista, joka taivaankantta
vasaralla paukuttaen synnytti salamoita ja
ukkosmyrskyjä.
Kristinusko tuli Pohjolaan viikinkien
aikana, noin tuhat vuotta sitten. Viikinkiajan
uhrialttarit tuhottiin, ja tilalle rakennettiin
kirkkoja. Mutta viikinkiajan kiviröykkiöhaudat jäivät rauhaan, myös nykyajan tutkijoiden iloksi. ●
Lähteet: Wikipedia ja
Rosalan viikinkikeskus.
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KUINKA TYYTYVÄINEN OLET

talonne huolto- ja siivouspalveluihin?
Vastaa kyselyymme joko alareunan kupongilla tai verkkosivuillamme
www.sh-palveluverkko.com/laatutekija
Arvomme vastaajien kesken kahdeksan hyödyllistä tuotepalkintokassia!
Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti, kun arvonnat on suoritettu.
Vastaa 31.1.2015 mennessä. Arvonta on 9.2.2015.

31.1.2015

Arvomme vastaajien kesken kahdeksan hyödyllistä tuotepalkintokassia! Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti, kun arvonnat on suoritettu. Vastaa 31.1.2015 mennessä. Arvonta on 9.2.2015.
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