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apsuudessani kuulin määrittelyn yläluokan hyvästä elämästä:
”Kelepoa keisarin elleä. Saunan lauteilla makkoaa ja voisulloa syöp.”
1800-luvulla moni suomalainen kärsi lämmön ja ruuan puutteesta.
Hänelle saunan lauteiden lämmössä kellivän ja lämmintä suussa sulavaa voita nauttivan kuvitellun keisarin olo oli etäinen ihanne.
Nyt monen tilanne on päinvastainen. Hikoilemme liian lämpimässä, mutta silti
palelemme liian vetoisassa kodissa. Toisinaan hotkimme kiireellä rasvaista, mutta
ei niin terveellistä ostoruokaa. Ja maksamme siitä kovan kilohinnan.
Jospa tekisimme nyt näin: ei mestaroida toisten ihmisten elämää ollenkaan. Ja
omaakin elämäämme säädämme ihan hellästi, ihan kevyellä kädellä.
Tehdään asia kerrallaan. Säästämme ajan kanssa hieman energiaa, rahaa, aikaa
ja hermojamme. Ja samalla katselemme, miten kaunis, valoisa ja hyväntuoksuinen
maailma on ympärillämme. Ja ennen kaikkea, miten upeita ihmisiä on ympärillämme.
Hyvä olo tulee yksinkertaisista
asioista. Siitä, että koti on kohÄidit ovat
tuullisen puhdas, hyvin tuuletettu,
aina osanneet
sopivan viileä ja sopivan valoisa.
kierrätyksen.
Ikkunoista ja parvekeovista ei tule
Eri kokoisille
kohtuutonta vetoa. Ulos lähtiessä
lasten vaatteille on aina käyttäjänsä
rappu on siisti, eikä lumi estä liikja seuraavat käyttäjät. Kierrätetään
kumista.
lisää: kirjoja, levyjä, pelejä ja kaikkea.
Hyvä olo tulee myös siitä, että
Kierrätys on kivaa.
tietää tekevänsä oikeita asioita. Joidenkin tutkimusten mukaan puolet
maapallon ruokavaroista menee
hukkaan. Suuri osa hävikistä tapahtuu kotitalouksissa. Siinä on meille itse kullekin
oma projekti: miten pienennän ruokahävikkiäni?
Tämän lehden sivulla 28 on ruokien säästövihjeitä mummoiltamme 60 vuoden
takaa. Huomaamme, että säästeliäisyys ja järkevyys parantavat elämisen laatua.

PS.

LAURI KOTILAINEN
päätoimittaja

Kotkan Kiinteistöpalvelu

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

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

Maija Kuronen
Kodin Helga Oy, Siivouspalvelu,
Joensuu ympäristöineen, Kuopio ja
Siilinjärvi. www.kodinhelga.com

TäysHuolto 1/2014
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Kodin siivous

Energiaa, pesuainetta, vettä ja ympäristöä voi säästää:

Kestäviä periaatteita
kodin siivoukseen
Vettä ja pesuainetta säästävä, ketterä
akkukäyttöinen yhdistelmäkone i-mop
saa Maija Kuroselta kiitosta: ”Erittäin
pienellä neljän litran vesimäärällä se
puhdistaa 46 sentin työleveydellä
todella tehokkaasti, jopa ilman
puhdistusaineita.” Likavesi kertyy
kahdeksan litran säiliöön. Varsi pyörii
360 astetta ja laite taipuu ahtaisiin
tiloihin kuten pöytien alle. Se toimii
yhdellä latauksella useita tunteja ja
vaihtoakut latautuvat samaan aikaan.

K

Kotipalveluyrittäjä Maija Kuronen pyrkii dään puhtaasta vedestä. Nykyään
urosen perheen
10-vuotias palveluvettä kuljetetaan pitkiä matkoja ja
arkityössään noudattamaan kestävän
yritys Kodin Helga
käytetään siihen paljon energiaa.
kehityksen periaatteita: säästetään
Oy toimii Joensuussa,
energiaa, kemikaaleja, vettä ja ympäristöä. Vesi kuuluu luonnon kiertokulkuun,
Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Yritys
mutta puhdas vesi on kallista. Sitä
Samoja ajatuksia Kuronen suosittaa myös pitää säästää”, Maija Kuronen tähtyöllistää noin 20 henkeä, ja henkotitalouksille.
kilöstö lisääntyy hiljalleen. Maija
dentää.
Kuronen tähdentää luontoa sääs”Kotipalvelutöissä ei vettä kuljeLAURI KOTILAINEN
tävän, ekologisen ajattelun hyötyä kaikessa,
teta turhaan paikasta toiseen, vaan puhdismitä kotipalveluyrittäjä tekee.
tusaineet ovat tiivistetyssä muodossa. Niitä
laimennetaan tarpeen mukaan vasta käyttöMitä kuljetetaan,
kohteessa.”
miten liikutaan?
”Näin tarvitaan mahdollisimman vähän
”Meidän alan toimijoiden on tärkeää ajatella
pakkausmateriaalia. Kuljetukseen kuluu
logistiikkaa, eli ihmisten ja tavaroiden liikkuvähemmän energiaa ja säilytykseen tarvitaan
mista paikasta toiseen. Aikaa myöten säästää
vähemmän tilaa”, Kuronen muistuttaa.
paljonkin aikaa ja polttoainetta.”
”Säästöä on myös siinä, että kaikki siivous”Päivän aikana kotipalvelutyöntekijämme
pyyhkeet pestään meillä keskitetysti samassa
voivat käydä vaikkapa neljässä paikassa. Yripaikassa, korkeassa lämpötilassa ja täysinä
tämme järjestää käynnit niin, että ajoreitti
koneellisina.”
kohteesta toiseen olisi mahdollisimman lyhyt
Maija Kuronen kertoo, että
ja juoheva”, Maija Kuronen sanoo.
yrityksen kaikki koneet ja
Veden säästö säästää
pakkausmateriaalia
”Sanotaan, että seuraava maailmansota käy-
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laitteet huolletaan ja korjataan
niin kauan, kuin se on vähänkin
järkevää. Elinkaarensa loppuun
tulleet koneet palautetaan
tavarantoimittajalle.

Banaaneja ja meloneja ei
tarvitse pakata, luonto on
tehnyt sen jo. Hintatarra
tarttuu kuoreen.

”Mikrokuituliinoissa on se hyvä puoli, että
aina niitä ei tarvitse edes kostuttaa, saati laittaa puhdistusainetta”, Maija Kuronen sanoo.

Käytetään koneet
elinkaarensa loppuun
Maija Kuronen ei arvosta viime vuosina
yleistynyttä kertakäyttökulttuuria, jossa laite
on tehty pois heitettäväksi. Kun laite vikaantuu, sitä ei voi tai kannata korjata.
”Kotipalveluyrittäjänä meillä on periaate,
että kaikki koneet ja laitteet huolletaan ja
korjataan niin kauan, kuin se on vähänkin
järkevää. Elinkaarensa loppuun tulleet koneet
palautamme koneen toimittaneelle tavarantoimittajalle. Koneen ehjiä osia voi silloin
vielä käyttää varaosiksi korjattaviin koneisiin”, Kuronen sanoo.

Muovipakkausjätteen
määrä ällistyttää
Maija Kuronen kertoo hämmästyneensä siitä,
miten paljon tuotamme muovipakkausjätettä:
”Kun Joensuun seudulla tuli mahdolliseksi
kierrättää muovipakkauksia, ällistyin: Sitä
muovijätettä syntyy älyttömän paljon! Ja
muovia tehdään öljystä, mikä on uusiutumaton luonnonvara. Se saa pohtimaan, millaisissa pakkauksissa tuotteet ostamme.”
”Valtamerissä kelluu mantereen kokoisia
muovisilppulauttoja muistona kertakäyttökulttuuristamme. Meren elävät syövät muovisilppua ja se kiertää meihin ihmisiinkin.
Kukaan ei tiedä, mitä jättimäisille muovijätelautoille pitäisi tehdä”, Kuronen pohtii.

Poltettava jäte minimiinsä
”Nyt pyrimme mahdollisimman vähäiseen
poltettavaan jätteeseen. Jos jokainen tekisi
ostopäätöksiään pakkausjätteen määrän
perusteella, se varmasti vaikuttaisi myös valmistajien pakkausratkaisuihin”, Maija Kuronen vakuuttaa.
”Myönteinen esimerkki pakkaamisen kehityksestä on tavallinen kahvipaketti. Ennen
kahvi oli pahvipakkauksessa ja sen sisällä oli
ilmatiivis foliopakkaus. Mutta nyt on vain
pelkkä tyhjöpakattu foliopakkaus. Paahtimot
ovat vähentäneet pakkausjätettä”, Maija Kuronen sanoo. ●

Maijan 12 säästövinkkiä
”Säästö kertyy pienistä asioista. Jokainen voi
omalta kohdaltaan säästää energiaa, rahaa ja
ympäristöä”, Maija Kuronen muistuttaa. Tässä
muutamia Maijan säästövinkkejä:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ostetaan vain kestäviä tuotteita, ei kertakäyttöisiä.
Korjataan tarvittaessa.
Kertakäyttöisen muovikassin sijasta otetaan oma kassi
ruokakauppaan.
Vesimelonin ja banaanin kuoria ei syödä. Siksi niitä ei tarvitse
pussittaa. Hintatarran voi lätkäistä suoraan hedelmän kuoreen.
Kun ostaa isoja pakkauksia,
pakkausmateriaalia säästyy.
Pestään pyykkiä ja astioita täysiä koneellisia ja
käytetään eco-ohjelmaa.
Ei esihuuhdella astioita ennen tiskikoneeseen laittoa.
Kone on tehty hoitamaan koko pesun.
Totutellaan veden säästöön. Ei läträtä suihkussa, vaan otetaan
lyhyt, tehokas suihku. Hanat kiinni, kun pesuaineita levitetään.
Hampaita pestessä ei valuteta vettä.
Mukillinen riittää.

Vessan istuimen siivouksesta: Jos wc on jo huuhdeltu, ei lasketa
heti uutta vettä, vaan kostutellaan ja pestään sillä vedellä joka
siellä jo on. Ja vasta huuhdeltaessa lasketaan uusi vesi.

10

Jos talossa on koneellinen tuuletus, ilma vaihtuu kyllä. Mutta
jos tuuletetaan, avataan ikkunat ja parvekeovet. Nopea
ristiveto, ja luukut kiinni.

11

Ruoanlaitossa käytetään hyväksi uunin lämpenemisaika.
Ruoka uuniin heti, kun käännetään virta päälle. Lieden levyihin
varastoitunut lämpöenergia käytetään jälkilämpönä.

12

Jos jossakin tilassa ei oleskella, sammutetaan valot.
Kun lamppu palaa, korvataan se vähän energiaa
kuluttavalla led-valolla.
TäysHuolto 1/2017
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Kiinteistöhuolto

HUOLTOMIES

on taloyhtiön energian
säästön ammattilainen
Kokenut kiinteistöhuollon ammattilainen
Juha Kärnä työskentelee Joensuussa,
Talohuolto Multanen Oy:ssä. Hän on
oppinut, miten keskeinen rooli kiinteistön
huoltomiehellä on taloyhtiön energian
säästössä ja asukkaille koituvien kulujen
säästämisessä. Se näkyy yhtiövastikkeessa.
lauri kotilainen

Juha Kärnä Joensuusta sanoo,
että kokenut kiinteistöhuoltomies
on energian säästön
ammattilainen. Porraskäytävät,
yhteistilat, ilmastointi ja
taloyhtiön saunat ovat hyviä
energian säästökohteita. Samoin
sähköinen lumen ja jään sulatus
ränneistä ja syöksytorvista.

8

TäysHuolto 1/2017

J

uha Kärnä kertoo törmäävänsä
päivittäin taloyhtiöissä asioihin,
jotka vaikuttavat talon energian
säästöön.

Saunatilan kuivaavan jälkilämmön tarve
vielä korostuu vanhemmissa saunoissa,
joissa ilmastointi on puutteellinen.

Porraskäytävän
lämpö tervehtii tulijaa
”Kun astun taloon, kiinnitän ensimmäisenä
huomioni porraskäytävän lämpötilaan.
Pyrimme siihen, että rapussa on alhaisempi
lämpötila kuin asunnoissa. On turhaa lämmittää tiloja joissa ei oleskella.”
”Huoneistoissa taas viihtyisä lämpötila
on 21 astetta. Yhden asteen alentaminen
huonelämpötilassa merkitsee suoraan viittä
prosenttia energian säästöä. Se alentaa taloyhtiön lämmityskustannuksia, ja vaikuttaa
suoraan yhtiövastikkeen suuruuteen”, Juha
Kärnä muistuttaa. Hän jatkaa:
”Korkea huonelämpötila ei tunnu ihmisestä miellyttävältä. Liian lämpimässä huoneilma muuttuu myös nopeammin tunkkaiseksi.”

Säästetään porrasvaloa
ajastamalla
Porraskäytävään tullessaan Kärnä kiinnittää
huomiota myös yleisten tilojen valaistukseen.
”Valot rappuun tai kellaritilaan syttyvät
painikkeesta, tai liiketunnistimella ihmisen
läsnäolosta kyseisessä kerroksessa. Sen lisäksi
yleisten tilojen valoissa käytetään porrasautomatiikkaa, jossa ajastin sammuttaa valaistuksen säädetyn ajan jälkeen.”
”Porraskäytävässä riittää yleensä noin
minuutti. Siinä ajassa ihminen ehtii kyllä
mennä sujuvasti sisälle ennen valon sammumista. Jos ei ehdi, niin joka kerroksessa on
valaistu valopainike, ja uudemmissa taloissa

läsnäoloon reagoiva liiketunnistin. Yleisiin
tiloihin on lisäksi järkevää vaihtaa led-polttimot tai led-valaisimet”, Juha Kärnä sanoo.

Ilmastointi on
oivallinen säätökohde
Juha Kärnä muistuttaa, että jos talossa on
taloyhtiön yhteisiä tai huoneistokohtaisia
ilmastointilaitteita, pitäisi kiinnittää huomiota ilmastoinnin asetuksiin.
”Hyvä käytäntö on, että laitteet ovat päivällä puoliteholla, mutta illalla ihmisten paikalla ollessa isommalla teholla.”
”Huoneistokohtaisissa ilmastointilaitteissa
kannattaa säädöt tehdä mahdollisimman
energiatehokkaiksi. Esimerkiksi Joensuun
Penttilässä on noin neljäsataa huoneistoa,
joissa huollan huoneistokohtaisia ilmastointilaitteita. Pienikin säästö yhdessä laitteessa
vaikuttaa, kun laitteita on paljon”, Kärnä
muistuttaa.

Saunavuoroissa
voi säästää sähköä
Jos taloyhtiössä on saunavuorot, tulisi pyrkiä
sijoittamaan saunavuorot peräkkäin, Kärnä
suosittaa.
”Olisi parempi, että saunavuoroja ei hajotettaisi erilleen toisistaan, jopa kahdelle
päivälle. Jos saunavuorojen väliin jää tuntien
tyhjiä vuoroja, sauna kuumenee välillä kiusallisen ja epämukavan kuumaksi ja kuivaksi.

Taloyhtiön saunassa tarvitaan tehokas kiuas, mutta se syö paljon
sähköä. Kulutusta voi pienentää saunavuorojen perättäisellä
sijoittelulla. Viimeisen vuoron jälkeen sauna tarvitsee aina
jälkilämmityksen kuivaakseen.

Siinä ei enää tee mieli heittää löylyä. Samalla
sähköenergiaa tuhlaantuu. Olemme koettaneet esittää tällaisia suosituksia taloyhtiöille
ja niiden isännöitsijöille”, Juha Kärnä tuumaa.
On kuitenkin tärkeätä, että saunassa on
lämpöä illan viimeisen saunavuoron jälkeenkin. Saunan pitää näet käytön jälkeen kunnolla kuivahtaa.
”Saunatilan kuivaavan jälkilämmön tarve
vielä korostuu vanhemmissa saunoissa, joissa
ilmastointi on puutteellinen. Koneellisesti
ilmastoiduissa uusissa taloissa sauna kuivuu
lyhyemmälläkin jälkilämmöllä.”
”Onhan se paljon saunan käyttäjästäkin
kiinni. Jotkut kastelevat saunan seiniä ja
lauteita ja huiskivat vettä joka puolelle”, Juha
Kärnä kuvailee.

Lumen ja jään
sulatus syö paljon sähköä
Juha Kärnä muistuttaa, että lämmityskaapelit
katolla ja ränneissä ovat tarpeellisia, mutta
syövät yllättävän paljon sähköä:
”Uusissa taloissa kattokaivojen, räystäskourujen ja rännien sulatukset ovat automatiikan perässä. Vanhemmissa taloissa huoltomies joutuu tarkkailemaan, että sulatusvastukset eivät ole ennen aikojaan toiminnassa.
Mutta keväällä sähkösulatus on otettava
käyttöön hyvissä ajoin ja hyvissä ajoin pois.
Niihin kuluu usein yllättävän paljon taloyhtiön sähköä.” ●

Sähkölämmityskaapeli taloyhtiön kattokaivoissa, räystäsränneissä ja
syöksytorvissa säästää kevättalvisilta jäätymisvaurioilta. Jos automatiikka
puuttuu, virran päälle- ja pois kytkemiseen tarvitaan huoltomiehen
ammattitaitoa. Kuva: Pistesarjat Oy.
TäysHuolto 1/2017
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Ikkunaremontti

Tom Sarjanen säätää kolmemetristä
ikkunaa ja mainitsee, että uusia
ryhdikkäitä ikkunoita on helppo
säätää. ”Vanhaa ikkunaa ei aina
uskalla edes kunnolla avata, kun
puitteet hajoavat käsiin.”

10
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Mukavuutta, turvallisuutta, energian säästöä

Ikkunaremontti
tienaa nopeasti
hintansa
Milloin ikkunaremontti kannattaa tehdä? Tom Sarjanen Kiinteistöhuolto Rusanen Oy:stä
Turusta luettelee useita järkisyitä ikkunoiden vaihtoon: ”Tärkeä syy on energian säästö.
Jos ikkuna vuotaa tai jos vanhat eristeet ovat pakkautuneet. Näin ikkuna vuotaa kylmää
sisälle.” ”Entä onko ikkunoita turvallista käyttää? Voiko ikkunan avata ja pestä helposti?
Eristävätkö ikkunat ääntä riittävästi?” lauri kotilainen

T

alo kestää kauemmin kuin ikkunat.
Ikkunat vaihdetaan yleensä ainakin kerran rakennuksen elinkaaren
aikana.
”Aurinko syö puupuitteita. Talon aurinkopuolella on tavallisesti huonommat ikkunat.
Varjon puolella ikkunat säilyvät parempikuntoisina”, Tom Sarjanen sanoo.

Huoltomies seuraa
ikkunoiden kuntoa
Tom Sarjanen kertoo, että huoltomiehen
arkitöissä seurataan ikkunoiden kuntoa.
Yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa arvioidaan, mikä on ikkunoiden vaihtotarve.
”Nykyisin ikkunoissa käytetään alumiini-puu-puitteita. Ne kestävät paljon kauemmin kuin ne vanhanaikaiset ikkunat, joissa
puitteina on pelkkää puuta. Lisäksi vanhoissa
ikkunoissa on vanhat tavalliset tasolasit. Vanhoja ikkunoita ei uskalla edes kunnolla avata,
kun puitteet antavat periksi ja ikkuna tuntuu
hajoavan käsiin”, Sarjanen kuvailee.

Ikkunoiden vaihdolla
valtava energian säästö
Nykyään ikkunoihin asennetaan lämpölasit,
joissa on kaksi tai enemmän laseja kiinnitetty
kaasutiiviisti yhteen. Lasien välissä on argonkaasua. Sellainen lasi eristää erinomaisesti
lämpöä.
”Ikkunoiden vaihdolla voi saavuttaa aivan
valtavat energian säästöt. Jos eristeet ovat
painuneet ikkunan ympäriltä ja ikkunoina
ovat tavalliset lasit puitteineen ja rakoineen,
niin ikkunaremontilla saadaan erittäin suuri
energian säästö”, Tom Sarjanen sanoo.
”Lisäksi ikkunaremontti poistaa ympäristön meluhaittoja. Ilmanvaihto saadaan
samalla toimivaksi. Ikkunoiden käyttömu-

tunne katoaa ja kodin tuuletus paranee”, Sarjanen vakuuttaa.
”Huoltomiehen kannaltakin parannus on
todella suuri. Remontoituja ikkunoita on
helppo säätää. Samalla voi tarkistaa, onko
ikkunan päällä olevan tuuletusventtiilin
suodattimet kunnossa. Uudetkin ikkunat
vaativat kunnossapitoa ja huoltoa. Ikkunoiden sulkijoiden öljyäminen ja huolto antaa
ikkunoille pitkän eliniän”, Tom Sarjanen
muistuttaa.
Asukkaan ja huoltomiehen
Hän korostaa, että ikkunaremontti ei aina
yhteinen ilo
tarkoita koko taloyhtiön kaikkien ikkunoiden
Suomi on kylmä maa. Siksi hyvin tehty
vaihtoa:
ikkunaremontti maksaa itsensä nopeasti huo”Meidän huoltomiehemme seuraavat
mattavana energian säästönä.
vanhojen ikkunoiden kuntoa ja antavat mie”Ja kun ilmanvaihto korjaantuu samalla
lellään ehdotuksia taloyhtiöille ikkunoiden
koko taloyhtiössä ja paakuiksi pakkaantuneet uusimistarpeesta. Esimerkiksi sisaryhtiömme
eristeet ikkunan puitteiden väleissä saadaan
Helmi Saneerauspalvelut Oy vaihtaa tarvitkorvatuksi kunnollisilla eristeillä, koko talon taessa vaikka vain yhden ikkunan.” ●
lämpötalous kohenee todella hyvin. Vedon
kavuus nousee myös aivan uudelle tasolle
uusien saranaratkaisujen myötä. Kippi-ikkunoita voi avata ja kallistaa joka suuntaan.
Sisälle kääntyvät ikkunat on helppo puhdistaa”, Sarjanen mainitsee.
”Lämpölasissa on tavallisesti puite ympärillä. Joissakin tapauksissa pelkkä lämpölasi
voidaan asentaa ikkuna-aukkoon suoraan
paikoilleen, ja rakennetaan kehykset eli karmit sen ympärille”, Tom Sarjanen kuvailee.

Erilaisia argon-kaasutäytteisiä
lämpölasiratkaisuja. Puu on
sisempänä ja alumiiniprofiili ulkona, säätä ja
auringon paahdetta
vastassa. Domus.

TäysHuolto 1/2017

11

Kodin valaistus

Led-valon avainsana on
edullinen elinkaarikustannus

On aika
vaihtaa
valoa
”Kotien, kerrostalojen ja pihojen led-valaisimet ovat vihdoin
tulleet järkevän hintaisiksi. On ilo myydä ja asentaa niitä, kun
hinnan ja suorituskyvyn suhde on kohdallaan.” Näin sanoo
sähkötöiden johtaja Ville Hellsten Kotkan Kiinteistöpalvelu
Oy:stä. Olisiko valonvaihdon aika? lauri kotilainen

1970

-luvun alussa televisioiden
tiikkipuisessa etuseinässä
hehkui virtakytkimen lähellä parin millin
kokoinen rubiininpunainen merkkivalo. Se
oli LED, eli Light Emitting Diode, valoa säteilevä diodi. Tuolloin sen teho oli ehkä watin
tuhannesosa.
Kukaan ei olisi silloin ehdottanut, että tuon
kiiluvan täplän tekniikka valloittaisi koko
maailman valaistusmarkkinat 40 tai 50 vuotta
myöhemmin.

Hinta ja laatu
vihdoin kohdallaan
”Vasta muutamien vuosien, ehkä noin kolmen vuoden aikana on tullut järkevän hintaisia led-lamppuja ja -valaisimia. Nyt niitä
pystyy markkinoimaan ja myymään myös
taloyhtiöille”, sanoo sähkötöiden johtaja Ville
Hellsten Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:stä
Hellsten kertoo, että useimmat led-tekniikalla korvattavista lampuista ovat perinteisellä E27-kierrekannalla varustettuja
hehkulamppuja, tai pienloisteputkia eli ener-

giansäästölamppuja. Ne olivat välivaiheen
tekniikkaa, kun EU asteittain kielsi perinteisten hehkulamppujen myymisen.

Elohopealampun
korvaaminen on ongelma
”Ulkovalaisimissa oli vuosikymmenien ajan
käytössä elohopeahöyrylamput. Niiden myyminen ja tuominen EU:n alueelle on kielletty kokonaan vuodesta 2015 alkaen. Se on
ongelma. Ulkokäytössä on kymmeniä tuhansia, kenties satoja tuhansia elohopeahöyryvalaisimia, joihin ei enää saa vaihtolamppuja”,
Ville Hellsten sanoo.
”No, elohopeahöyrylampun korvaavia
vaihtolamppuja on toki saatavana. Vaihtolamput ovat kuitenkin melko kalliita muun
muassa niissä tarvittavan elektroniikan takia.
Mutta kannattaako vanhaan, elinkaarensa
loppuun tulleeseen elohopealampulla toteutettuun ulkovalaisimeen vaihtaa kallista
vaihtolamppua, kun uusi valaisin on joka
suhteessa parempi.”
”Haluan, että asiakkaat olisivat kauan tyy-

Jos kaikki sähkön kuluttajat Suomessa
siirtyisivät led-valaistukseen, voitaisiin yksi
ydinvoimalan reaktori pysäyttää saman tien.
12
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tyväisiä. Siksi asentaisin heille mieluummin
uusia, pitkäikäisiä led-valaisimia”, Ville Hellsten sanoo.

Led-valaisin ei
tarvitse enää huoltoa
Hellsten kertoo, että led-tekniikalle päivitetään esimerkiksi ulkovalaisimia. Puistovalaisimia ja pylväitä pihapiirissä sekä talojen
seinissä.
”Siellä on erilaista vanhaa lampputekniikkaa, kuten E27-hehkulamppuja ja energiansäästölamppuja. Nyt laitetaan tilalle led-lamput. Led-valaisimet ovat hyötysuhteeltaan
tehokkaita ja kestäviä. Ne eivät tarvitse
huoltoa.”

Energiaa säästyy
ydinreaktorin verran
Kysyn, onko Ville Hellstenillä tavallisille kansalaisille lampunvaihtovinkkejä?
”Yleisin standardi E27-kierrekantainen
lamppu. Sen tilalle voi kiertää led-lampun.
On helppoa vaihtaa hehkulamput ja pienloisteputkilla toteutetut energiansäästölamput
led-lampuiksi.”
”Euromääräinen energian säästö ei heti
tunnu suurelta, vaan ekologisuus nousee
ajatuksissa päällimmäiseksi. Jos vaikka pari
kolme lamppua vaihtaa, siinä ei hirvittäviä
säästöjä saa. Puhutaan ehkä muutamista
euroista vuodessa.”
”Mutta jos kaikki sähkön kuluttajat Suomessa siirtyisivät led-valaistukseen, voitaisiin
yksi ydinvoimalan reaktori pysäyttää saman
tien. Kun miljoonat ihmiset alkavat säästää
energiaa, puhutaan todella suurista asioista.
Vanhaa energiansyöppöä tekniikkaa on
käytössä edelleen aivan liikaa”, Ville Hellsten
sanoo.

Ei watteja vaan
todellista valotehoa
Hehkulamppujen tehoa on vuosisadan ajan
määritelty mainitsemalla lampun wattimäärä.
Ville Hellsten sanoo, että led-tekniikan
myötä on parempi puhua lampun todellisesta
antotehosta: mikä on lampun valoteho eli
lumen-määrä?
”Jos ostat marketin tarjouskorista halvan
led-lampun, vaikkapa 10-wattisen, siinä voi
olla valoteho jotain 500 lumenia. Ammattilaistukusta ostettu kunnollinen 10-wattinen
led-lamppu saattaa antaa valoa 1200 lumenia.
Se on aivan eri tuote.”
”Kiinassahan ne melkein kaikki lamput
tehdään, mutta tehdäänhän Kiinassa Applen
kalliit puhelimetkin”, Hellsten muistuttaa.

Mikä olisi valaistuksen sopiva
värilämpötila?
Hehkulampun ostajalla oli helppoa. Lampun



Yhdellä
puhelinsoitolla

Valaistuksen värilämpötilaa voi havainnollistaa tällaisella Kelvin-asteikolla.
Hehkulampun värilämpötila on noin 2700K ja päivänvalon noin 6500K.
Kuva: nettivalo.fi

Lampun värientoisto vertautuu aurinkoon
Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta
väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100, ja sitä käytetään
vertailuarvona muille valonlähteille.
Esimerkiksi hollantilaistaustainen Philips ilmoittaa, että sen
valmistamien led-lamppujen värintoistoindeksi on aina vähintään
80. Se on melko lähellä auringonvalon arvoa, joten värien pitäisi
näyttää suhteellisen luonnollisilta.
Eräät valaistuksen asiantuntijat ovat vuosikymmenten ajan
vakuuttaneet, että kodin tai työpaikan valaistuksen värilämpötilan
ja värientoiston tulisi olla mahdollisimman lähellä luonnonvaloa.
Sen sanotaan vaikuttavan ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen
hyvinvointiin.
Kirjoittaja on samaa mieltä. Valkoisessa ja spektriltään
tasaisessa valossa näkee tarkemmin, ja värit näyttävät
oikeammilta.

REMONTTIPALVELUT
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.

Kauppakatu 23b B 1
80100 Joensuu
Puh. 020 7438 470
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010 836 0700

• Kiinteistöhuoltopalvelut • Siivoukset
• Puiden huoltoleikkaukset • Harjakonepalvelut
• Vaihtolavakuljetukset • Roskalavat
• Mullan ja sepelin toimitukset
info@kiinteistohuoltoturku.fi • www.kiinteistohuoltoturku.fi

010 567 2600

• Maalaustyöt • Laatoitukset
• Vedeneristykset, VTT:n sertifikaatti
• Saunaremontit • Pienkorjaukset
info@helmisaneerauspalvelut.fi • www.helmisaneerauspalvelut.fi

värilämpötila oli aina suunnilleen sama, noin
2700 kelvin-astetta. Toisin sanoen aika keltainen. Led-valaisimissa samoin kuin loisteputkella toteutetuissa energiansäästölampuissakin on saatavana värilämpötilaltaan erilaisia
lamppuja. 2700 kelvin-astetta on hehkulamppumaisen kellertävä ja 6500 astetta päivänvalomaisen sinertävä. Ja muutamia vaihtoehtoja
siitä väliltä. Mikä olisi suositeltava led-valon
värilämpötila, Ville Hellsten?
”Kotioloissa sopii esimerkiksi lämminsävyinen 3000 kelviniä ja pihalla 4000 kelviniä.
Valmistaja on valaisinten värilämpötilan
usein valinnut, joten siihen ei yleensä voi vaikuttaa. Pihalla saa olla sinisempi valaistus.”
”Mutta asensimme arkkitehdin toivomuksesta erääseen suureen toimistoon valaisimet,
joiden värilämpötila oli ’daylight’, eli 6200
kelviniä. Äkkiä ajatellen se olisi aika sinertävä
valaistus. Mutta kun sieltä toimiston ikkunoista nyt katsoo ulos, niin ei se sisävalaistus
olekaan niin sininen. Ihmiset vain ovat tottuneen niin siihen hehkulampun keltaiseen”,
Ville Helsten pohdiskelee.

Led-valaisimen elinkaari
50 000 tuntia
”50 000 tuntia on kunnollisen led-valaisimen
toiminta-aika. Eli sen elinkaari. Olen käyttänyt sanaa elinkaarikustannukset. Se on hieno
sana”, Hellsten sanoo.
”Kun asennan ja myyn led-valaisimia esimerkiksi kerrostaloon, puhun elinkaarikustannuksista. Se on se koko valaisimen elinikäinen kustannus; siinä ei ole välissä mitään
lisäkustannuksia. Ei tarvitse ostaa yhtään
lamppua valaisimen elinaikana, joten huollon
kustannus on nolla euroa siinä välissä.”
”Jos taas asennat jotkin pienloisteputkivalaisimet, niin niissä menee useampi sata
euroa vuodessa pelkästään lamppujen hankintaan ja vaihtoon”, Ville Hellsten vertaa. ●

Greenled Oy:n Kempeleessä valmistama
Sirius-katuvalaisinperhe on tarkoitettu
valtateistä kaupunkien ja asuinalueiden
kaduille, kevyen liikenteen väylille,
puistoihin ja ulkoilureiteille, sekä alueja julkisivuvalaistukseen. Sähköteho on
valittavissa välillä 15 - 182 W ja valovirta
välillä 1680 - 21800 lm. Käyttöikä on
mallista riippuen 85 - 150 tuhatta tuntia.
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Ihmiset & tapahtumat
Joukossa osaaminen tiivistyy. Hyviä käytäntöjä
ja kehitysideoita voi jakaa vapaasti, kun yritykset
eivät kilpaile keskenään. SH-Palveluverkon
edustajat kokoontuivat syksyiseen Katinkultaan.

Kotisi huoltoyhtiö kehittää osaamistaan:

SH-palveluverkon
henkilöstöä koulutettiin
Katinkullassa
SH-Palveluverkko on eri puolilla Suomea toimivien itsenäisten siivous- ja huoltoyhtiöiden
yhteisö. Perinteiseen vuosittaiseen tapaan SH-Palveluverkko valmensi jäsenyritystensä
avainhenkilöitä jälleen jämäkällä koulutuspaketilla. lauri kotilainen

S

H-Palveluverkon idea on osaamisen,
hyvien käytäntöjen, kokemusten ja
ideoiden avoin jakaminen sellaisten
yrittäjien kesken, jotka eivät kilpaile keskenään. Tämä tavoite toteutui jälleen, kun
SH-Palveluverkon yritykset kohtasivat syyskuussa Vuokatin Katinkullassa.
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Onnistuneita ratkaisuja
kaikkien hyödyksi

dyksi. Mikko Jurvelin Oulusta veti tämän
jakson juohevasti, hymyssä suin.

Koulutus alkoi kurssilaisten omilla esityksillä.
Kaikki pääsivät ääneen ja asiaa riitti. Keskus- Entä jos ei mene
kuin Strömsössä?
teltiin käytännön työstä, markkinoinnista,
Entä kun asiakkaan taloyhtiössä kaikki ei
ongelmatilanteista ja onnistuneista ratkaisuista, joita voi jakaa toistenkin iloksi ja hyö- mene aivan kuin piti? Eteen tuli useita aja-

tusnystyröitä haastavia tilanteita. Sellaisiin
johdatti lakimieskouluttajamme, varatuomari
Ville Salonen.
Esimerkiksi: Mitä tehdään, kun asunto-osakkeen vuokra-asukas vaatii nopeasti
tyhjentämään kellarikomeron edellisiltä
asukkailta jääneistä tavaroista? Entä sitten,
kun aivan erinumeroisen asunnon asukas
ilmoittaa juuri tästä komerosta poistetut
tavarat omikseen, ja alkaa vaatia niistä kallista vahingonkorvausta? Siitä huolimatta,
että komeron tyhjennyksestä on kuulutettu
viikkojen ajan näkyvällä ilmoituksella talon
jokaisessa rapussa ja ovessa?
Esiin nousi muitakin kinkkisen monipolvisia taloyhtiöiden osakkaiden oikeustapauksia
eri puolilta Suomea.
Kiinteistöhuoltoalalla tarvitaan arjen paineessa joskus nopeita, mutta ehdottomasti
laillisia ja rehtejä ratkaisuja. Kun ratkaisut
tehdään viisaasti ja oikein, säästyy aikaa ja
kaikkien osapuolten rahaa. Ja paljon pahaa
mieltä.
Ja ennen kaikkea: jokainen kiinteistöalalla
voi keskittyä tekemään perustyötään, eli asiakkaiden palvelemista.
Yrittäjät pohtivat myös asianajaja Ville
Salosen johdolla Kilpailukykysopimuksen
vaikutuksia alalle. Pohdittiin myös sitä, miten
PK-yrityksissä paikallisen sopimisen kautta
saadaan tehostetuksi toimintoja, niin että
sopimuksesta hyötyy sekä yritys, että henkilökunta ja asiakkaat.

Virve Tarvainen korosti
tiimityöpuheenvuorossaan
rehtiyttä, tasapuolisuutta
ja kohtuullisuutta: ”Vaadi
muilta täydellistä, jos itse
olet täydellinen.”

viihdytään? Mitä ryhmän jäsenet ilmaisevat
sanoilla tai päinvastoin, jättävätkö he jotain
sanomatta? Miten jäsenet elehtivät, ovatko
ryhmäläiset aktiivisia vai vetäytyvätkö he
syrjään?
Työyhteisön hyvä ilmapiiri tekee mahdolliseksi avoimen vuorovaikutuksen ja siten
tehokkaamman työskentelyn. On tärkeää,
että jokainen ryhmässä uskaltaa ilmaista reilusti oman mielipiteensä.

jesi suhteen. Taitavaksi esimieheksi ei tulla
pelkästään koulunpenkillä. Terveellä itsetunnolla, toisten kunnioittamisella ja tilanteiden
ja ihmisten lukemisella pääsee jo pitkälle”,
Virve Tarvainen muistutti.

Ideoimme yhdessä
tämänkin lehden sisällön

Kun monta osaavaa ihmistä oli koolla, oli
luontevaa suunnitella tälle Täyshuolto-lehdellemme sisältö. Päädyimme tänä vuonna
Aktiivinen kuuntelu
teemaan, joka korostaa energian säästöä ja
on avainasemassa
muutakin säästöä. Monta fläppitaulun isoa
”Liian helposti kuullaan se, mitä halutaan
arkkia täyttyi.
kuulla eikä sitä, mitä toinen oikeasti sanoo.
Lähestyimme lehtemme sisältöä kolmesta
Sitten puhutaan toisten ohitse. Aktiivinen
näkökulmasta. Tärkein on tietenkin Sinun,
Esimies, tiimityöskentely ja
kuuntelu ja dialogi eli vuoropuhelu mahdoleli lukijan näkökulma. Energiaa säästävä
vuorovaikutustaidot
listavat sen, että saadaan uusia näkökulmia
valaistus, puhtaanapito, ja muun muassa
Tuttu kouluttajamme Virve Tarvainen
näkyviin ja käsiteltävä asia ymmärretään
luonnonvaroja säästävä ruokatalous. Mitä
(Brycke consulting) johdatti SH-Palveluverkokonaisvaltaisemmin”, Tarvainen toteaa.
jokainen meistä voisi omalta kohdaltaan
kon eri jäsenyritysten esimiehiä pohtimaan
Tästä esimerkiksi otettiin Oulun jäsenyritehdä?
esimiehen vuorovaikutustaitoja ja tiimityön tyksen ratkaisu pienentää työryhmäkokoa
Toiseksi pohdimme taloyhtiön näkökuldynamiikkaa. Koulutuksessa käytiin yhdessä paremman vuorovaikutustilanteen luomimaa. Miten taloyhtiö tuo hyvinvointia ja
läpi mm. esimiehen roolia ja niitä vaatimuk- seksi.
merkittävää säästöä esimerkiksi ikkunaresia, valmiuksia ja taitoja, joita hänelle asete”Pienessä porukassa on matalampi kynnys montilla?
taan ja joita esimies päivittäisessä työssään
kertoa oma kantansa ja toisaalta myös aika
Kolmanneksi, myös kiinteistöjen huoltarvitsee.
riittää paremmin eri näkökulmien ja asian
toyhtiöllä on energian ja luonnonvarojen
Lisäksi keskusteltiin siitä, miten parantaa
käsittelyyn”, kertoo Matti Jurvelin, Jurvelin
säästössä keskeinen rooli. Esimerkiksi: yhden
työtiimien ryhmätyöskentelyä ja miten mer- Oy:n toimialajohtaja.
asteen alentaminen huonelämpötilassa sääskittävässä asemassa hyvä työilmapiiri on.
tää viisi prosenttia energiankulutuksessa.
Lopuksi käytiin vielä läpi konfliktitilanteita ja Rehtiyttä, tasapuolisuutta
Patterien säädöt, saunavuorojen porrastus,
ja kohtuutta
palautteen antamista.
räystäiden ja rännien sähköinen sulatus ja
”Pyrimme koulutuksissamme reippaaseen Koulutuksessa tiivistettiin tiiminvetäjän rooli kymmenet muut yksityiskohdat. Kaikissa
otteeseen, rentoon tunnelmaan ja käytännön- muutamaan olennaiseen asiaan. Niissä koros- niissä on rahan arvoista energian säätö- ja
tuu rehtiys, tasapuolisuus ja kohtuullisuus.
läheisiin esimerkkeihin”, Tarvainen kertoo.
säästövaraa.
”Ole tasapuolinen. Seiso alaistesi keskellä
Avoin ja aktiivinen
Fyysinen rasitus irrottaa ideat
ja edessä, auta pitämään yllä hyvää ryhmävuorovaikutus on tehokkaan
henkeä. Ole aidosti läsnä ja näkyvissä, mutta Syksyinen Vuokatin Katinkulta Kainuussa
tiimityön edellytys
osaa oikeassa paikassa olla myös näkymätön.” näytti parhaat puolensa. Koulutuksen päälle
Koko ryhmän toimivuus tulee näkyviin
”Koska kukaan meistä ei ole supermies, ole osallistujat saivat lopuksi kyllikseen fyysistä
vuorovaikutustilanteessa. Onko ilmapiiri
rehellinen ja armollinen paitsi tiimillesi myös rääkkiä Cat Gamesissa, kylpylässä, pyöräilyturvallinen, asiallinen ja sellainen, että työssä itsellesi. Ole realistinen omien voimavaroretkellä ja reippailla golf-kierroksilla. ●
TäysHuolto 1/2017
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Ihmiset ja tapahtumat

Olavi ja Hannele Pirinen
menivät 80-luvulla
sivutoimisiksi talonmiehiksi
taloon, jossa Hannele oli
autellut talonmies-isäänsä
pikkutyttönä 1950-luvulla.
Siitä alkoi pitkä Olavin
elämäntyö kiinteistöhuollossa.
Tämä kuva on lomalta
Turkista.

Veteraanitalonmies
Olavi Pirinen
TEKSTI LAURI KOTILAINEN

KUVAT PIRISEN KOTIALBUMISTA

Eläkkeelle vuosi sitten asettunut huoltomestari Olavi Pirinen Kotkasta muistelee lämmöllä
ja toisinaan ääneen nauraen vuosiaan talonmiehenä ja kiinteistöhuoltoyrittäjänä. Nyt
Olavin poika Mikko jatkaa isänsä työtä. Olavin kiinteistöhuollon vuosiin osui hassunhilpeitä
päiviä, mutta myös traaginen onnettomuus kuusi vuotta sitten.

18
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”O

lin kuusi vuotta koneasentajana kotkalaisella telakalla, ja samaan aikaan
eri tahoilla sivutoimisena talonmiehenä”, Olavi Pirinen muistelee.
”Menimme 1981 asumaan sivutoimiseksi
talonmieheksi siihen taloon, missä vaimoni
Hannele oli 50-luvulla pikkutyttönä autellut
talossa talkkarina ollutta isäänsä. Ympyrä
sulkeutui”, Olavi sanoo.

”Matista pidettiin ja hän oli pärjäsi hyvin
ihmisten kanssa”, Olavi kertoo.
”Olin aamulla järjestelemässä miehiä töihin. Lankomies, vaimoni Hannelen veli oli
lähtemässä kaveriksi korjaamaan viisikerroksisen vanhan talon kattorännejä. Minä
sanoin että ei siellä kolmatta miestä tarvitse,
ja sanoin että mene sinä palovahdiksi tuonne
ylös. Se pelasti lankomiehen hengen.”

Lomaa piti hakea
viidestä paikasta

Katu petti henkilönostimen alla

”Aluksi olin sivutoimisena talonmiehenä
yhdessä talossa. Sitten taloja tuli lisää.
Lopulta olin talonmiehenä neljässä talossa
koneasentajan työn ohessa.”
”Oli sellainen aika, että lomaa piti hakea
viidestä yrityksestä, että sain kaikista yhtäaikaisen loman. Se oli
niitä hulluja aikoja”, Olavi Pirinen
sanoo.
”Opiskelin 80-luvulta alkaen
myös putkiasentajan ammatin.
Se johti putkityökeikkoihin aina
Viipuriin ja Kostamukseen saakka.
Ohjasin kiinteistöpalveluyrityksessämme ammattikoulun käyneitä
putkimiehiä alalle. Tämän seurauksena yrityksemme alkoi tarjota ammattimaisia putkityöpalveluja asiakkaillemme”, Pirinen kertoo.
”Kiinteistöhuollon yrittäjänä aloitin
90-luvun alussa. Poikani Mikko oli koko ajan
mukana arkityössä, nuoresta saakka.”
”Yritys oli alkuun minun nimissäni.
Vuonna 1998 tehtiin sukupolven vaihdos, ja
poikani Mikko otti vetovastuun. Jäin kokonaan eläkkeelle ja jätin työelämän kuitenkin
vasta reilu vuosi sitten”, Olavi Pirinen kertoo.

”Sinä aamuna oli katsastettu 60 metrin nosturi. Mutta siellä oli ohuen betonikannen alla
jalkakäytävällä metri kertaa metrin ontelo,
jossa oli ollut hiilikellarin täyttöaukko.”
”Ja nosturin tukijalka sattui juuri sille
kohdalle. Tukijalka putosi betonikannen läpi

”Kotkassa on tasainen piha, johon olimme
asettamassa nosturia. Naapurit tulivat kertomaan, että pihan alla oli menneisyydessä
ollut poliisin hevostalli. Niinpä sen päälle ei
asetettu nosturia. Eikä koko alueelle.”

Olavi pätevöityi
huoltomestariksi
Kyselen, mitä tarkoittaa Olavin titteli ”huoltomestari”. Hän selittää Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen Kiinkon koulutusohjelmaa:
”Kiinteistöhuoltoalalla voi opiskella eri
asteisia huoltomiestutkintoja. Lopulta voi
pätevöityä huoltomestariksi. Siinä on puolen
vuoden koulutusjakso ja lopuksi huoltomestarin tutkinto.”
”Teknisten valmiuksien lisäksi koulutus
kehittää valmiutta työskennellä
kiinteistönhoidon ja -huollon
vastuullisissa työnjohtotehtävissä.
Tarkoituksena on, että tutkinnon
suorittanut pystyy johtamaan myös
vaativien liike-, ja erikoiskiinteistöjen hoitoa”, Olavi Pirinen kertoo.

Oli sellainen aika, että
lomaa piti hakea viidestä
yrityksestä, että sain kaikista
yhtäaikaisen loman.

Mikään inhimillinen
ei jäänyt vieraaksi

”Kiinteistönhoitajan työssä ei mikään
inhimillinen ole vierasta. Synnytyksessä en
ole ollut, mutta melkein kaikki mitä tapahtuu
ihmisen syntymän ja kuoleman välillä on
tullut vuosien mittaan eteen, kirjaimellisesti”,
Olavi Pirinen kertoo.
”Joskus huoltomieheltä pyydettiin apua,
Turvaohjeita tiukennettiin
kun ulkomaassa asuvalle perheenjäsenelle
entisestään
olisi tarvittu Suomesta aviopuolisoa. Se
”Siinä nosturissa olevan tallentimen mukaan, oli vuosikymmeniä sitten lähes ainoa tapa
kun kori lähti liikkumaan laskeakseen miehet yhdistää perhe. En voinut olla avuksi asiassa”,
alas, nosturi yllättäen kaatui. Kori iskeytyi
Pirinen myhäilee.
Traaginen onnettomuus
talon erkkeriä vasten ja pyöri ympäri alas tul”Joskus apua tarvittiin aamuyöllä oven
vei veljen
lessaan. Tutkijat totesivat, että kukaan ei olisi avaukseen, kun avain oli unohtunut. Joskus
Olavi Pirinen vakavoituu, kun kuutisen vuotta voinut selviytyä onnettomuudesta hengissä”,
kotiutuva asukas tarvitsi hieman muutakin
sitten tapahtunut onnettomuus tulee puheeksi. Olavi Pirinen kertoo.
tukemista kotiin astuakseen.”
”Yhden kerran taas pari huoltoyrityksemme
Onnettomuudessa menehtyi Olavin pikkuveli
Onnettomuuden jälkeen turvallisuuteen
Matti Pirinen ja hänen työtoverinsa.
alettiin kiinnittää koko kiinteistöhuoltoalalla henkilöä pyydettiin työkeikalta palatessa liit”Matti oli ammattitaitoinen. Hän kouluttymään mukaan juhlivaan hääseurueeseen.
entistä enemmän huomiota. Tiukentuneesta
tautui muun muassa LVI-ilmastointiasentaMikäs sen mukavampi toimeksianto!” Olavi
turvallisuusajattelusta Olavi Pirinen kertoo
jaksi yrityksessämme ollessaan.”
Pirinen hymyilee. ●
esimerkin:
vanhaan hiilikellarin täyttöaukkoon. Nosturi
kaatui ja heitti miehet katuun. Molemmat
menehtyivät heti.
Pitkään jatkuneet tutkimukset osoittivat,
että kyseessä oli valitettava onnettomuus,
jolle kukaan ei voinut mitään.
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Ihmiset ja tapahtumat
Kokenut ammattilainen Pirkko Rouhiainen opastaa:

Muista turvallisuus
kodin siivoustöissä!
Pirkon Puhdistuksen toimitusjohtaja Pirkko Rouhiainen muistuttaa
väärän säästämisen vaaroista: ”Anna ammattilaisen tehdä
puhdistustyöt ylhäällä asianmukaisin välinein. Älä kiipeile, älä
kurkottele. Äläkä milloinkaan nouse pöydän tai tuolin päälle!”
TEKSTI LAURI KOTILAINEN KUVAT LAuri kotilainen, shutterstock

P

irkko Rouhiainen kertoo:
”Meillä asiakas halusi itse puhdistaa kristallikruununsa, vaikka siivoojamme olisivat
sen tehneet turvallisesti. Kun asukas laittoi
kattokruunua takaisin paikoilleen, hän kiipesi pöydälle ja putosi lattialle.”
”Onneksi ei sattunut pahempaa kuin sairaalareissu.
Mutta ei tarvitse kovinkaan korkealta pudota, kun voi
jopa kuolla tai voi tulla hyvin pitkäaikainen vamma”,
Rouhiainen varoittaa.
Tilastot sanovat samaa. Kotitapaturmissa menehtyy Suomessa toista tuhatta ihmistä vuodessa.

Pirkon turvavinkit
Tyhjennä ystävien kanssa ylimmät
kaapit esineistä ja vaatteista, joita
arjessasi tarvitset.
Jos perheessä on pieniä lapsia tai
muistisairaita ihmisiä, pesuaineiden
pitää olla lukollisessa kaapissa. Sama
pätee lääkkeisiin.
Jos perheenjäsen tarvitsee
liikkumisen apuvälinettä, on syytä
raivata liiat matot ja huonekalut. Paksu
matto ja koholla oleva maton nurkka on
liikuntaeste.
Pyydä ammattihenkilö puhdistamaan
kodin pinnat ylhäältä. Jatkovarret ovat
hyviä apuvälineitä.

•
•
•
•

”Vältä turmat, anna
osaavien hoitaa”
Pirkko Rouhiainen muistuttaa, eritoten ikäihmisille,
että pitää malttaa. Kun palovaroittimen paristo tai
kattovalaisimen lamppu pitää vaihtaa, pitää malttaa
antaa nuorempien kiipeillä. Mutta heidänkin vain
tukevien kolmen askelman tikkaiden päälle.
”Älä koskaan kiipeä tikkaille yksin. Kaveri tukee
tikkaita ja tikkailla seisovaa. Äläkä ikinä nouse pöydälle tai tuolille”, Pirkko heristää.
”Ei aina tarvitse kiivetä. Esimerkiksi siivousvälineisiin ja maalaustelaan saa jatkovarren.”
Palovaroittimen testinappiin riittää pitkä kenkälusikka tai harjan varsi. ●

Kodin vaarallisia asioita

• kiipeily siivotessa
• tavarat yläkaapeissa
• kompastuminen maton reunoihin
• esteet ja tavarat kulkuväylillä
• kaikki liiat tavarat kodissa
• tiskikoneessa veitsenterät ylöspäin
• vahvat pesuaineet väärissä astioissa
• liika lattian pesuaine: liukastuminen

Koti- ja toimistosiivoukset
ja
Ota yhteyttä
n
ne
ai
ilm
a
tila
us!
it
palvelukarto

Joensuu
 050 310 3502
 joensuu@kodinhelga.com

Kuopio
0400 853 853
 kuopio@kodinhelga.com
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Uutta ihmisystävällistä tekniikkaa

Vanha vaha pois ilman
vettä ja kemikaaleja

Lattianhoitokone
muuttaa edestakaisella
liikkeellä vanhan
lattiavahan jauheeksi,
joka imuroidaan ja
kosteapyyhitään ennen
uutta vahausta.

Palvelupäällikkö Petri Sakko Kiinteistöhuolto Jurvelin
Oy:stä kertoo, miten vanha lattiavaha irtoaa lattiapinnoitteesta nykytekniikalla nopeasti ilman vettä ja
haisevia kemikaaleja. Ja nurkkiin saakka. Lauri Kotilainen

P

etri Sakko esittelee, kuinka TomCat Edge HD -lattianhoitokone
tuottaa 2850 edestakaista liikettä
minuutissa puolentoista hevosvoiman sähkömoottorilla. Laitteen äänitaso on
silti kohtuullinen 73 desibeliä. Valmistaja
vakuuttaa, että vahanpoisto sujuu TomCatilla
puolta lyhyemmässä ajassa kuin perinteisin
menetelmin.
”Laite sopii niin vahoille linoleumilattioille
kuin uusien porraskäytävien PUR-matoillekin. Rakentajat suosivat PUR-mattoja niiden
halpuuden ja helpon asennettavuuden takia,
mutta matot vaativat enemmän hoitotoimenpiteitä, verrattuna moniin muihin materiaaleihin. Valitettavasti se tarkoittaa asiakkaalle

Palvelupäällikkö
Petri Sakko sanoo,
että vaikka TomCat
-lattianhoitokone
maksaakin, sen etuna
on nopeammin sujuva
työ sekä ympäristöystävällisyys.

esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden
jaksolla merkittävästi enemmän kuluja”,
Sakko tuumaa.
”On monella tavalla eduksi, kun laite
irrottaa lattiavahan täysin ilman vettä ja

ilman mitään vahanpoistokemikaaleja. Kun
mattoja ei tarvitse kastella, ei tarvitse odottaa
pitkää kuivumisaikaa vahanpoiston jälkeen.
Vaha irtoaa kuivana jauhona, joka imuroidaan ja viimeistellään kosteapyyhinnällä.
Tekniikka on ympäristöystävällistä ja samalla
vältytään voimakkaan hajuisilta vahanpoistoaineilta.”
”Lisäksi etuna on turvallisuus sekä talon
asukkaille että vahaa poistavalle työntekijälle.
Kuivalla pinnalla ei ole liukastumisen vaaraa”,
Petri Sakko muistuttaa.
TomCat Edge -lattianhoitokone soveltuu
työkaluosia vaihtamalla myös muuhun kuin
vahanpoistoon: esimerkiksi kivilattioiden
kiillotukseen ja puulattioiden hiontaan. ●
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Uutta kalustoa ja uusi halli.
”Päätimme rakentaa lisää hallitilaa
Joensuun Karsikossa, kun konekantaa
lisättiin”, kertoo Palvelupäällikkö Ville
Varonen Talohuolto Multanen Oy:stä.
”Halli on itse rakennettu. Nyt saamme
katon alle myös kolme uutta konettamme:
yhden Willen ja kaksi Weidemannia.
Koneet ovat olleet jo kovassa käytössä
alkutalven lumimyräkässä”, Varonen
sanoo. Kuvassa hallin edessä Wille 655 ja
Weidemann 4080 aamuhämärässä.

Neljä uutta
kiinteistönhoitokonetta.
Toimitusjohtaja Mikko Pirinen Kotkan
Kiinteistöpalvelu Oy:stä esittelee
innostuneesti yhtiön neljää uutta JCB
409 -kiinteistönhoitokonetta. Uuden
sukupolven koneet ovat aiempia
suorituskykyisempiä, niiden ohjaamo on
entistä ergonomisempi ja hiljaisempi,
sekä varustelutaso entistä parempi.

22
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Helmi Saneerauspalvelut Oy
sai asbestinpurkuluvat
”Helmi Saneerauspalveluille on Aluehallintovirasto
myöntänyt asbestipurkutyöluvan, joten yrityksen
palvelukyky on laajentunut myös asbestisaneeraustöihin”,
kertoo yrityksen hallituksen puheenjohtaja Jouni Rusanen.
Helmi Saneerauspalvelut Oy on vuonna 2011 perustettu
yritys, joka tarjoaa laadukkaita remonttipalveluja
taloyhtiöiden ja yritysten tarpeisiin Turun seudulla.
Saneerauspalveluja tehdään sisä- ja ulkotiloissa, lattiasta
kattoon.
Vastaavana työnjohtajana asbestipurkutöissä toimii Jari
Sipilä, jolta saa tarvittaessa lisätietoja asiasta.

Asbestin pitkä historia
Asbesti on syöpävaarallinen aine, mutta aina tätä ei
tiedetty. Suomessa asbestia käytettiin rakentamisessa
vuosina 1922–1992, ja erityisesti vuosina 1963–1979.
Ruiskutetun asbestin käyttö kiellettiin Suomessa 1977, ja
asbestin käyttö kokonaan vuonna 1994.
Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988
alkaen. Asbestipurkutyöluparekisteri https://
asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/ kertoo, kenellä on
virallinen lupa tehdä asbestinpurkutöitä.
Lähde: Työsuojeluhallinto.

Helmi Saneerauspalvelu Oy:llä on nyt virallinen lupa
suorittaa asbestinpurkutöitä, kertoo Jouni Rusanen.

· KIINTEISTÖNHUOLTO
· SIIVOUSPALVELUT
· KONEPALVELUT
· REMONTOINTI
· SÄHKÖASENNUKSET
· LVI-TYÖT
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Hybridiautot

Mikko Pirinen on käyttänyt
hybridiautoja työautoinaan
jo vuosia. Ensin oli Toyota
Prius, sitten Toyota Auris
ja nyt tämä hybridi RAV.
”Mukavia ajettavia, ja
kuluttavat kohtuullisesti
polttoainetta”, Pirinen
sanoo.

Bensaa säästävä ja helppo ajettava

Hybridiauto kerää
jarrutusenergiankin talteen
Mikko Pirinen Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:stä kertoo, että hybridiautoista on tullut
yritykselle perinne: ”Meillä on jo pitkään ollut yrityksessä vähintään yksi hybridiauto.
Ensin hankittiin Toyota Prius, sitten oli Toyota Auris, ja nyt tuli tuo hybridikatumaasturi Toyota RAV.” lauri kotilainen

”K

oska pääosa kiinteistöhuoltoyrityksen
ajoista on nimenomaan kaupunkiajoa, hybridin pieni kaupunkikulutus tulee hyvin esille. Hybridihän kuluttaa
polttoainetta vähemmän kaupunkiajossa
kuin maantiellä, siis toisin päin kuin perinteinen auto”, Mikko Pirinen sanoo. ”Lisäksi
hybridiauto on automaattivaihteiden ja hiljaisuuden takia mukava ajettava.”

Jarrutusenergia lataa
hybridin ajoakkua
Pieni kaupunkikulutus johtuu muun muassa
24
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siitä, että liikkeelle lähdöt ja lyhyet matkat
hybridiauto liikkuu pelkällä akkuvirralla,
eikä bensiinimoottori aluksi edes käynnisty.
Lisäksi jarrutusenergiaa kerätään akkuun
aina kun auton vauhti hidastuu.
”Sen sijaan pitkässä matka-ajossa ei polttoaineen kulutuksen ero perinteiseen autoon
verrattuna ole niin suuri”, Pirinen muistuttaa.

Raskas kaasujalka
nostaa kulutusta
”Toki omalla ajotyylillä on oma iso merkityksensä polttoaineen kulutukseen, myös

hybridiautoissa. Kun vähän malttaa nostaa
kaasujalkaa ja käyttää ajoakun sähköä mahdollisimman paljon hyväksi. Jos taas kiihdyttelee rajusti, se näkyy heti kulutuksessa.
Kovassa kiihdytyksessä näet kuluu sekä
akkuvirtaa että bensiiniä yhtä aikaa”, Mikko
Pirinen sanoo.

Hybridiautot osoittautuivat
luotettaviksi
Maallikko saattaisi luulla, että kun autossa
on kaksi eri moottoria: toinen toimii polttoaineella ja toinen sähköllä, niin vikaantuvia

HALLITUS KANNUSTAA SÄHKÖAUTOILUUN.
Suomen hallitus julkisti marraskuussa 2016
tavoitteen, että Suomessa olisi vuonna 2030
yhteensä vähintään 250 000 sähkökäyttöistä
autoa. Tavoite on osa hallituksen ilmastopakettia,
jonka tavoitteena on liikenteen päästöjen
vähentäminen. Kuvassa osittainen kaaviokuva
täyssähköauto Nissan Leafin akustosta ja
sähkökojeistosta. Leaf oli Suomessa eniten
rekisteröity perheautohintaluokan sähköauto
vuonna 2016. Kuva: Nissan.

osiakin olisi tavallista enemmän.
Hybridiautot ovat kuitenkin osoittautuneet hämmästyttävän luotettaviksi. Tämän
kirjoittaja haastatteli vuonna 2010 useaakin
Toyota Priuksella ajavaa taksinkuljettajaa, ja
kaikki sanoivat autoa luotettavaksi ja huolettomaksi.
Jotkut taksimiehet olivat ajaneet hybridiautolla jopa 400 000 kilometriä, eikä edes
ajoakkua tarvinnut vaihtaa. Samana vuonna
2010 Helsingin Sanomat julkaisi Saksan
autokatsastuslaitoksen vikatilaston, ja sinä
vuonna Toyota Prius oli tilaston vähävikaisin
auto. Nyt eräät eurooppalaiset laatuautot
ovat kirineet kyseisen tilaston kärkeen.
Mikko Pirisen kokemukset hybridiautoista
ovat samanlaisia:
”Aika pitkän kokemuksen perusteella
voin sanoa, että mitään toimintahäiriöitä
tai muita murheita ei meidän hybridiautoissamme ole koskaan ollut.”

Kulutuslukemat
ovat haasteellisia
Mikko Pirinen muistuttaa kuitenkin, että
tehtaan tai maahantuojan ilmoittamat polttoaineen kulutusluvut ovat optimistisia;
myös hybridiautoissa.
”Alan lehdissä on paljon uutisoitu, että
jos niihin kulutuslukemiin yrittää päästä
mitä autojen valmistajat ilmoittavat, se vaatii todella optimaaliset olosuhteet. Niin se
on kaikissa muissakin autoissa, ja sama on
tilanne hybrideissäkin.”
”Tosissaan pitää yrittää ja tehdä töitä, jos
halutaan päästä lähellekään niitä kulutuslukemia, mitä maahantuoja lupaa”, Pirinen
tuumii.
Pienimmät kulutuslukemat tulevat tietenkin tasamaalla, kuivassa kesäkelissä, ilman
ajovaloja, ilman lämmityslaitteita ja ilman
ilmastointia, jotka kaikki kuluttavat energiaa.
Talvella pakkanen lisää renkaiden vierintävastusta, ja auton lämmitys pakkasella

kuluttaa paljon energiaa. Kaikki se näkyy
kulutusluvuissa.

Kohtuullinen kulutus
isoksi autoksi
”Tämä Toyota RAV on iso auto, mutta keskikulutus on 6,2 litran tienoilla satasella. Ei
se iso ole, kun en ole yrittänyt mitenkään
säästeliäästi ajella”, Pirinen sanoo.
”Muistan, kun joskus ajelin meidän edellisellä hybridiautolla eli Toyota Auriksella,
niin 3,9 litraan satasella kaupunkiliikenteessä
pääsi, kun oikein yritti.”
Joskus reilut neljäkymmentä vuotta sitten
tämän kirjoittajan ikivanha kuplavolkkari söi
työmatka-ajossa noin viisitoista litraa satasella. Bensiini oli silloin halpaa, eikä kulutuslukemista koskaan keskusteltu.
”On pienentyneet nämä kulutukset
kovasti”, Mikko Pirinen naurahtaa.

”Niin mikähän
on se loppusaldo?”
”Mie en oo tämän RAV:n sielunelämään sen
paremmin perehtynyt, sen kun vain ajellut.
Tietysti olen miettinyt, että kun hybridin
tekeminen on työläämpi ja auton hankintahinta on isompi, niin saako sen hintaeron
tienatuksi pois polttoaineen kulutuksen
kautta? Mutta haluamme ainakin parantaa
ympäristöystävällisyyttä, ja onhan autoverotuskin pienempi”, Mikko Pirinen pohdiskelee
ja jatkaa:
”Kun autoon ei tule vikoja, se säästää.
Päästöpohjainen verotus säästää. Mutta olen
joskus miettinyt myös auton valmistamisesta
syntyvää hiilijalanjälkeä.”
”Että mikä se ero on, kun valmistetaan
tehtaassa hybridiauto, jossa on enemmän
tekniikkaa verrattuna perinteiseen autoon.
Se syö vähemmän polttoainetta, mutta jospa
valmistus taas aiheuttaa suuremman hiilijalanjäljen? Niin mikä on se loppusaldo? Sen
kun tietäisi”, Pirinen tuumailee. ●

Kolmea
lajia akulla
kulkevia autoja
1. Hybridiautossa on
polttomoottori ja sähkömoottori,
sekä pienehkö ajoakku. Akkua
ei voi ladata pistorasiasta.
Jarrutusenergia kerätään akkuun.
Auto lähtee liikkeelle ja kulkee
pikku matkat sähkömoottorilla.
Sähkömoottori auttaa myös
polttomoottoria nopeissa
kiihdytyksissä. Akku riittää
kilometrin tai parin ajoon pelkällä
sähkömoottorilla.
2. Lataushybridiauto eli
pistokehybridiauto on
varustettu polttomoottorilla
ja sähkömoottorilla kuten
hybridiautokin, mutta sen
ajoakku on kapasiteetiltaan
paljon suurempi. Lisäksi ajoakkua
voi ladata pistorasiasta. Näin
muutaman kymmenen kilometrin
matkat - esimerkiksi työmatkat voi ajaa halvalla pistokesähköllä.
Jos akku ehtyy, polttomoottori
tulee avuksi.
3. Sähköautossa on
pelkkä sähkömoottori ja
suurikapasiteettinen ajoakku.
Akku ladataan pistorasiasta tai
pikalatauspisteestä. Akku riittää
muutamien satojen kilometrien
ajoon, mutta lämmityslaite
lyhentää ajomatkaa pakkasella.
Joissakin sähköautomalleissa
on lisävarusteena pieni
polttomoottori, joka akun
ehdyttyä lataa akkua, ja auttaa
lähimpään latauspisteeseen.
TäysHuolto 1/2017
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Säästä autoilussa

Tiestöä rakennetaan ja
muutetaan kaiken aikaa.
Navigaattorin kartat pitää
siksi päivittää aika ajoin

Navigaattori säästää

aikaa, polttoainetta, rahaa ja hermoja
Tutulla pikku työmatkalla ei navigaattoria tarvita. Mutta muualla auton navigaattori
nopeuttaa ajomatkaa, säästää polttoainetta ja vähentää stressiä. Se kannustaa
kuljettajaa ajamaan tasaisemmin ja välttämään nopeussakkoja. Lauri Kotilainen
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n ihmisiä, jotka pitävät auton navigaattoria leluna. Minä en pidä. Olen
käyttänyt eri valmistajien navigaattoreita pitkälti toistakymmentä vuotta, ja oppinut ottamaan niistä ajan ja rahan säästön irti.
Toiset navigaattorini ovat olleet autoon
tehtaalla asennettuja ja toiset imukupilla
tuulilasiin kiinnittyviä. Jotkut navigaattorit
ovat matkapuhelimen sovelluksia. Kaikki
ne toimivat, kunhan muistaa päivittää
kartat.

VTT:n koordinoima
jättitutkimus
EU:n komissio palkitsi syyskuussa 2013
VTT:n silloisen erikoistutkijan Petri Monosen iMobility Award -palkinnolla erinomaisesta älyliikenteen käyttöönoton edistämisestä.
Monosen koordinoimaan älyliikenteen
TeleFOT-tutkimusprojektin kenttäkokeisiin osallistui 3000 kuljettajaa kahdeksassa
Euroopan maassa. Yli kymmenen miljoona
ajettua kilometriä analysoitiin perinpohjaisesti.
Projektissa käytettiin älykännyköitä. Reittiopastuksen lisäksi sovellukset opastivat
ajamaan sopivilla vaihteilla nykimättä ja
taloudellisesti, varoittivat ylinopeudesta, sekä
tarjosivat ajantasaista liikennetietoa ja varareittejä ruuhkien kiertämiseen.

Mutta ylinopeussakon välttäminen
se vasta säästöä on. Yksi sakko vastaa
monta tankillista polttoainetta.
Säästöt kertyvät ajan kanssa
”Havaittiin, että mitä kauemmin kuljettajat
käyttivät kyseisiä palveluja, sitä enemmän kertyi hyötyjä ja kuljettajien tyytyväisyys lisääntyi”, Petri Mononen kertoo lehdellemme.
”Parhaan reitin valitsemisen lisäksi älykännyköiden kiihtyvyysantureita käytettiin
sovelluksissa opastamaan taloudellista ja
tasaista ajotapaa; jopa käyttämään sopivaa
vaihdetta. Ei se lyhyellä matkalla paljon
vaikuta, mutta pitkän päälle säästö näkyy
lompakossa: tankkausvälit harventuvat”,
Mononen vakuuttaa.

Kolmannes
parkkiruudun etsintää
Petri Mononen muistuttaa: ”Tutkimusten
mukaan noin 30 prosenttia kaupunkiajosta
syntyy vapaan pysäköintipaikan etsinnästä.
Se vie valtavasti aikaa ja polttoainetta.”
”Sitten kun navigaattorin älysovellus näyttää useimmille autoilijoille kaupungeissa
lähimmän vapaan pysäköintiruudun, kertyvä
säästö on todella merkittävä”, Mononen
vakuuttaa.

Ammattilaiset
oivalsivat ensiksi
Navigaattoria leluna pitäville Petri Mononen
muistuttaa, että bisneskäytössä jossa kustannuksia osataan laskea, navigaattorit otettiin
käyttöön jo aikoja sitten:
”Ammattilaiset, kuten hälytysajoneuvojen
ja jakeluautojen kuljettajat, ottivat navigaattorit käyttöönsä ensimmäisinä. Ambulanssilla
ei ole varaa etsiä osoitetta turhaan.”
Mutta ylinopeussakon välttäminen se vasta
säästöä on. Yksi sakko vastaa monta tankillista polttoainetta.
”Se tuntuu lompakossa kerralla”, Mononen
muistuttaa.

Järjen käyttö on paikallaan
Toisinaan navigaattoriin ladatussa kartassa
on virhe. Siksi pitää aina käyttää maatiaisjärkeä.
Kun Helsingin Munkkiniemessä olen matkalla Meilahden sairaalalle päin, navigaattorini miesääni ehdottaa väärää kaistaa: ”Suuntana Otaniemi”. En tottele. En ole menossa
Otaniemeen. ●
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Ruoka
Höyryävä, tuoksuva
karjalanpaisti.
Aah! Yli jääneestä
paistista syntyy
suussa sulava
lihakeitto.

Otetaan käyttöön isoäidin säästöneuvot:

Ruokaa järjellä
ja huokealla
Taloudellinen ruoanlaitto ja järkevä ruoan ostaminen ovat helpoin tapa säästää kodin
elinkustannuksissa. Ruoan maukkaudesta, ravitsevuudesta ja terveellisyydestä ei tarvitse
tinkiä yhtään. Asia on päinvastoin: taloudellinen ruoka on usein terveellisintä. Otetaan
Teksti minna anita Kotilainen
käyttöön isoäitien viisaus.

R

uoka säväyttää jokaista. Kun kutsut
vieraita, laitetaan ruokaa. Kun menet
kylään, laitetaan ruokaa. Kun heräät
aamulla, laitetaan ruokaa. Kun tulet töistä
kotiin, laitetaan ruokaa. Kun avaat television miltä kanavalta tahansa, siellä laitetaan
ruokaa. Ruoanlaittoa et pääse pakoon. Eikä
tarvitsekaan!

Pieni suunnittelu
tekee suuret säästöt
Arvostetun tiedeseuran julkaiseman National Geographic -lehden mukaan maailman
ruokavaroista joutuu roskiin noin puolet,
siis 50 prosenttia. Suuri osa hävikistä syntyy

kodeissa. Mutta ei tarvitse syntyä. Otetaan
käyttöön isoäitien neuvot:
Opettele tekemään maistuvaa ruokaasopivia määriä kerrallaan. Jos jää yli, käytä
tähteet uuteen ruokaan. Suunnittele ruokalista, vaikka vain pariksi päiväksi kerrallaan.
Tee aina kauppalista. Älä mene nälkäisenä
kauppaan.
Kaikki vanhoja ja tuttuja ohjeita, mutta
niitä noudattamalla säästyy ajan mittaan paljon rahaa, aikaa ja ruokaa.

Heinäladossa istuvien
emäntien viisaus
Kaukaisella 1960-luvulla talon naiset istui-

Opastusta järkevään kokkaamiseen
Martat järjestävät kursseja ruuanlaitosta, taloudenpidosta ja
säästämisestä.
Facebookista löytyy monenlaista apua, esim. Kotiruokaaryhmä, ja reseptejä loputtomiin
Onko sinulla tallella kouluaikaiset kotitalouden oppikirjat?
Niissä on paljon hyvää perustietoa ja reseptejä vanhoihin
ja oivallisiin ruokiin. Kirjastosta löytyy myös vanhoja hyviä
keittokirjoja – uusien lisäksi.
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vat heinäladon oviaukossa pohtimassa,
kuka joutaisi heinien seivästystöistä pirttiin
laittamaan päivällistä työväelle. Nuorin joukosta päätettiin lähettää laittamaan ruokaa.
Vahvimmat tarvittiin raskaimmissa töissä
pellolla niin pitkään kuin mahdollista.
Nuorin kysyi: ”Mitä minä sitten laitan?”
Emäntä opasti ”Katsot ensin ruokakomerosta, onko sitä karjalanpaistin lientä jäänyt
eilisestä. Siinä on vähän lihaakin, kyllä siitä
hyvän keiton saa. Kuorit siihen perunoita ja
jonkun porkkanankin voit laittaa, jos niitä
vielä kellarissa on. Ja siellä on aamulla keitettyä sekahedelmäsoppaa. Sitä voit laittaa
jälkiruuaksi maidon kanssa.”

Pappilan hätävara
uusioreseptien klassikko

Kuivahtaneita kakunpaloja,
pikkuleipiä tms.
Marjahilloa tai sokeroitua sosetta
Kermavaahtoa maustettuna hiukan
sokerilla ja vaniljalla.
1. Liota kakunpaloja ja pikkuleipiä hetki
maidossa tai mehussa, jos ne ovat kovia.
2. Lado jälkiruokamaljaan kerroksittain
kakunpaloja, hilloa tai sosetta ja
kermavaahtoa.
Lähde: Martat Kuva: Dansukker

Siihen aikaan maalla kasvaneelle tuon
lihakeiton maku on tuttu. Leivinuunin jälkilämmössä haudutetusta karjalanpaistista
jäi usein yli lientä ja jokunen lihanpalanen,
mutta mehevää makua sitäkin enemmän. Ei
ruokaa heitetty hukkaan, koska sitä ei ollut
aina tarpeeksikaan.
Mutta oli toinenkin syy. Sodat ja nälät
kokeneet vanhat ihmiset muistuttivat meille
nuoremmille: ”Jumalanviljaa ei sovi haaskata.”

kotona oli valmiiksi, maitoperunakeittoja,
puuroja ja vellejä.
Ihan pienestä pitäen sain varhaisaamiaiseksi maitokahviin sekoitettua pullaa, pullamössöä. Maalaistalon työt olivat raskaita.
Silloin syötiin perunaa ja läskisoosia, hyvin
energiapitoista ruokaa.

Ajat muuttuvat
- mummin ohjeet eivät

Nykyään maalaistalossa asuu yhä harvempi.
Kerrostaloasunnoissa ei ole leivinuunia. SäiPullan kaksi upeaa elämää
lytystilaa on niukasti. Pakastinkin on pieni,
Ruokien tähteet käytettiin tarkkaan hyödyksi. varsinkin pienessä asunnossa.
Leivontapäivänä leivottiin leipää ja pullaa
Ruuanlaittotavat ja ruoka-aineet ovat nyt
koko viikoksi. Kun pullaletti eli pitko alkoi
aivan erilaisia. Ruokakaupoissa on runsaukuivahtaa, viimeisistä paloista paistettiin
denpula. Mutta se saattaakin kaventaa ja
uunissa pullavanukasta munamaidon ja hilvaikeuttaa valintaa. Kun on kiire, tulee ostalon kanssa. Oli herkkua! Ei ollut karkkipäiviä neeksi jotain nopeaa ja valmista miettimättä
eikä muutenkaan makeata saatavissa. Eikä
sen enempää.
osattu kaivata.
Kuitenkin isoäitien opeista saa ideoita
Joskus isä saattoi tehdä karamellia: hän
siihen, miten ruokaa voi säästää. Tarvitaan
sulatti paistinpannussa sokeria ruskeaksi.
vain rahtusen enemmän aikaa ja vaivaa suunMaku oli vähän kuin kinuskikaramelleissa.
nitteluun.
Ylijääneet keitetyt perunat paistettiin.
Kuivaneesta ruisleivästä tuli leipäressua pais- Ruoan tekeminen
saa olla hauskaa!
tinpannulla voissa paistettuna, kun siihen
Uusia ruokaideoita löytyy vaikkapa television
lisättiin vähän vettä nesteeksi.
ruokaohjelmista. Englantilainen Jamie Oliver
Ruokaa tehdään siitä mitä on
tekee ruokaa, joka vähän sovellettuna sopii
Maalaistalossa oli omasta takaa maitoa. Voita hyvin suomalaiseen pöytään.
ja juustoa saatiin edullisesti paluukyytinä
Kokkiohjelmista saa oivalluksia, miten
meijeriltä, johon maidot myytiin. Etäisesti
valmistaa hyvää ruokaa nopeasti ja halGeorge Clooneyn näköiset meijeriauton apu- valla. Monet kotimaiset kokkiohjelmat ovat
mies-atleetit väläyttivät maalaistytön mykissiinä hyviä. Kunhan muistaa karttaa niitä
tävän hymyn ja heittivät rennosti olan yli
tosi-TV-kilpailuja, joissa päädytään hyvien
40 litran maitotonkkia meijeriauton lavalle
ruoka-aineiden tärväämiseen.
etu- ja takakäteen.
Master Chef-ohjelmat eri maista voivat
Joka talossa oli tietysti peruna- ja kasoikeasti antaa vinkkejä ruuanlaittoon, vaikka
vimaa. Marjapensaitakin oli, ja marjat ja
niissä pyritäänkin hienoihin ravintola-ansienet kerättiin talteen talveksi. Puolukkaa
noksiin. Joskus niissäkin mennään siinä
säilöttiin saavikaupalla. Se säilyi hyvin omaan rajalla, onko kyse ruuanlaitosta vai ruualla
mehuunsa survottuna.
kikkailusta.
Talvipakkasella oli hauska käydä aitassa
Isoäitien aikaan oli sanonta:
vuolemassa puusaaviin jäätynyttä puoluk”Ruualla ei saa leikkiä. Ruokaa pitää arvoskasurvosta puukolla kuppiin. Nam!
taa ja kunnioittaa.” Mutta kyllä ruoan tekemiNiinpä ruokaa tehtiin niistä aineista, joita
nen saa olla hauskaa! ●

Valitse ostopaikka
- säästät etelänmatkan hinnan
Seuraatko tiedotusvälineistä
ruokakorien hintavertailuja?
Jos pystyt valitsemaan
ostopaikkasi, saatat vuodessa
säästää jopa kuukauden
ruokien hinnan. Sillä säästöllä
matkustat lomalle etelään.
Kuukaudessa kulutamme
karkeasti kahdeksan
prosenttia koko vuoden
kulutuksesta. Jopa sen
suuruinen säästö on
mahdollista, kun valitsee
ruokien ostopaikan järkevästi.
Tilanne muuttuu koko
ajan, mutta vuoden 2016
kesällä Helsingin Sanomien
hintavertailussa Prisma näytti
olevan edullisin vakioidun
ruokakorin ostopaikka. Lidl
oli kakkosena. Kauppalehden
vertailun mukaan syksyllä
2016 ruokaa sai edullisimmin
Lidlistä. Prisma oli kakkosena.
Erot hintavertailun
kärjessä eivät ole suuria,
mutta taempana listalla
sitäkin isompia. Siellä on
mahdollisuuksia suuriin
säästöihin vuoden mittaan.
Eikä kannata halveksia
kauppojen kantaasiakkaille maksettuja
pisteitä tai bonuksia. Moni
meistä on ostanut kantaasiakaseduilla kertyneellä
rahalla hyvän pesukoneen,
hyvän tiskikoneen ja paljon
enemmänkin.
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Käsityöt
Airin vanhoista villapaidoista
tekemä takki kääntää katseita.

KUKA?

Käsivarapiirros villapaitojen
yhdistelystä. Mitoita reilusti,
sovella, käytä järkeä.
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Airi Lautakari on eläköitymisestä
haaveileva ompeluartesaani ja
matkailuyrittäjä. Hän asuu nykyisin
Teneriffalla, Kanarian saaristossa.
Airi on asunut vuosikymmeniä
Virossa. Hän osaa kielen ja tuntee
hyvin Viron rikkaan käsityökulttuurin
ja sen tekijät. Airi on tehnyt
käsityömatkoja kymmenen vuotta
itsenäisenä yrittäjänä. Kurssien
aiheina ovat olleet muun muassa
villakirjonta, perinnekirjonta,
kirjokintaat ja -sukat, perinteiset
vyöt ja nauhat, setupitsi,
neulotut pitsiliinat, Haapsalun
huivi, sekä huovutus uudesta ja
kierrätysvillasta.
Kursseilla on tehty myös
karikatyyrinukkeja ja mollamaijoja
sekä koruja. Teneriffan
käsityömatkoilla kurssilaiset oppivat
perinteisiä paikallisia tekniikoita,
kuten Vilafloran aurinkopitsiä ja
espanjalaista reikäompelua.
www.airinmatkassa.fi

Säästä huovuttamalla

HYLÄTYN VILLAPAIDAN

UUSI ELÄMÄ

Huovuttaminen on oiva tapa kierrättää vanhoja villavaatteita. Hylätyt villapaidat saavat
uuden elämän kauniina ja lämpimänä takkina. Eikä samanlaista takkia ole toisilla.
Teksti Minna Anita Kotilainen Kuvat lauri kotilainen

O

mpeluartesaani ja matkailuyrittäjä
Airi Lautakari keräili kirpputoreilta
hylättyjä villapaitoja. Villapaidoista
syntyi upea merihenkinen takki.
Raaka-aineet eivät maksaneet juuri mitään.
Materiaalin keräilyyn, takin suunnitteluun ja
valmistamiseen kului tietenkin aikaa.
”Mutta luova työ oli hauskaa. Vähän kuin
leikkimistä”, Airi kertoo.

Takin idea tuli Jaanika Saarelta
Alkuperäinen idea huovuttamalla tehtyyn
takkiin on virolaisen käsityöläisen Jaanika
Saaren. Hänet Airi tapasi, kun etsi yhteistyökumppaneita Virosta käsityömatkojaan
varten.
Käsityökulttuuri on Virossa säilynyt monimuotoisena ja rikkaana paremmin kuin
Suomessa. Meillä käsityön ja käden taidot
ehtivät välillä jo melkein hävitä teollistumisen myötä. Onneksi käsityön harrastaminen
on Suomessakin tullut uudelleen suosituksi.
Nyt kaikki tuunaavat kaikkea!
Airi Lautakari on tehnyt vuosikymmenen
verran käsityömatkoja Suomesta Viroon ja
jopa Teneriffan saarelle asti. Jokaisella matkalla on oma teemansa: kirjonta, neulonta,
korut, nuket, huovutus tai muut käsityön
tavat. Muutaman päivän kurssilla ehditään
tutustua työtapaan ja valmistaa mallikappale
kotiin vietäväksi.
Eräällä käsityömatkalla Viroon oli teemana
huovutus kierrätysmateriaalista. Opettaja
oli käsityömestari Jaanika Saar. Muutamassa
päivässä saatiin huovutetuksi pieni pussukka
jokaiselle.
Mutta kaikille käsityömatkalaisille jäivät
mieleen upeat takit, joita Jaanika Saar oli tehnyt huovuttamalla vanhoista villavaatteista.

Pesukone tekee raskaan työn
Käsityömatkojen vetäjä Airi Lautakari päätti
ottaa takki-idean käyttöön. Hän alkoi keräillä
kirpputoreilta vanhoja villapaitoja. Tämä on
tärkeää: villavaatteesta pitää olla yli puolet
villaa, muuten se ei huovu.

Huovuttaminen on vanha kankaan valmistamistapa. Perinteisesti se tehdään saippuavedessä hankaamalla. Vain villakuitu huopuu
eli tiivistyy, kun kuidut takertuvat toisiinsa.
Helpommin huovutus käy pesemällä vaate
pesukoneessa, jossa kone tekee mekaanisen
työn. Huopumista voi voimistaa pesemällä
huovutettavien vaatteiden kanssa vaikkapa
pyyheliinan.
Moni on tahtomattaan huovuttanut, kun
on pessyt villapuseronsa vahingossa liian
kuumassa vedessä. Aikuisen vaate on huopunut lapsen puseron kokoon!

Takkia aletaan muotoilla lisäämällä toisista
villapaidoista kappaleita helmaan ja hihoihin
pituudeksi sekä sivuille leveydeksi. Malliksi
voi ottaa vanhan sopivan takin.
Takin aihio kootaan nuppineuloilla sopivaksi ja ommellaan koneella muotoonsa.

Tee aihiosta riittävän suuri

Tärkeää: takin aihion täytyy tässä vaiheessa
olla ainakin 15 prosenttia suurempi kuin valmis takki, koska seuraavaksi se pestään pesukoneessa. Pestessä se huopuu ja pienenee.
Lopuksi takki muotoillaan oikean kokoiseksi. Silloin on helpompi leikata ylimääräistä
Yksityiskohdat
pois kuin lisätä. Huovutettua kangasta voi
huovutusneulalla
myös venyttää voimakkaastikin. Viimeiseksi
Pienet yksityiskohdat Airi teki takkiin jälkikaikki reunat huolitellaan villalangalla virkkäteen kuivahuovutuksena eli neulahuovukaamalla. Samalla voi tehdä napinlävet, jos
tuksena. Villan kuidut takertuvat toisiinsa
käyttää nappeja takin kiinnitykseen. Napitkin
pistelemällä erityisellä kolmikulmaisella
voi virkata kokonaan, tai päällystää nappeja
kuivahuovutusneulalla, jonka kärkiosassa on virkkaamalla.
väkäsiä. Airi lisäsi huopatilkulle toisen väristä
Huovutettuun vaatteeseen sopivat myös
villaa ja kiinnitti sen kuivahuovutusneulalla. erilaiset nappulakiinnikkeet, joita saa ompeKuivahuovutus sopii pienten alueiden
lutarvikekaupoista valmiina. Käsistään näphuovutukseen, koska neulalla pisteleminen
pärä vuolee puunappulat itse.
on hidasta.

Luova työ on
rentoa ja hauskaa
Airi löysi tähän takkiin sinisävyisiä villapaitoja. Takkinsa värityksen voi suunnitella
löytöjen mukaan. Koko takista ei tarvitse
tehdä samanväristä. Jos samaa sävyä ei löydy
tarpeeksi, eri väreistä voi tehdä palakankaan.
Kun on tarpeeksi materiaalia, koosta
riippuen ehkä 4-6 villapaitaa, työ aloitetaan
leikkaamalla yhden villapaidan sivusaumat
ja hihan pitkät saumat auki. Villapaita levitetään tasoksi, jossa pääntie on keskellä ja
helmat ja hihat kukin omaan suuntaansa.
Rannekkeet ja helman resorit leikataan pois,
samoin kaulus. Keskietu merkitään harsimalla siihen merkkilanka. Takki leikataan
edestä auki merkkilangan kohdalta vasta
huovutuspesun jälkeen. Muuten etureunat
venyvät ja kiertyvät hankalaksi käsitellä.

Tilkuista syntyy takille teema

Airi on tehnyt takkiinsa ylijääneistä huopatilkuista teemaan sopivia kuvia: purjeveneitä
ja muita merellisiä aiheita. Lisäksi hän viimeisteli takkinsa ompelemalla villalangalla
tilkkuja yhdistäviä pelastusrenkaan köysiä ja
ankkuriketjuja, jotka risteilevät pikkukuvasta
toiseen.
Takista voi todella tehdä omannäköisensä.
Voi lisätä taskuja ja mitä ikinä kukin keksii.
Eikä toista samanlaista takkia ole.
Airi on tehnyt itselleen jo muutaman
muunkin takin. Esimerkiksi syksyisen ruskean, jossa kuviot ovat sieniä ja syksyn lehtiä.
Airin innoittaja, huovutuksen opettaja Jaanika Saar tekee upeita huovutettuja takkeja
työkseen. Niihin voi tutustua hänen nettisivuillaan www.lillemantel.com
Jaanika pyytää valmiista takista jopa 1000
euroa - ja silti tilausjono on pitkä. ●
TäysHuolto 1/2017

31

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 31.
maaliskuuta 2017.
2.) Sähköpostilla. Kirjoita sähköpostin otsikoksi Palkintoristikko. Kirjoita sähköpostiviestiin 8-kirjaiminen ratkaisusana, nimesi, osoitteesi
ja puhelinnumerosi. Lähetä sähköpostiviesti 31. maaliskuuta 2017 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.
TäysHuolto
1/2017
32

