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Rullautuva murtosuoja
varjelee varkailta
Mesvac on Suomen johtava murtosuojien
valmistaja. 

2 Maailman ympäri 380 kertaa
Kuljetusliike Ilmari Lehtosen autot rullaavat
teillämme tavaraa tuoden ja vieden.5

Täyden palvelu ovitalo Mesvac on Suomen johtava rullautuvien murtosuojien toimittaja. 
Oman tuotannon, testauksen ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta murtosuojamme vastaavat 
lisääntyneeseen suojauksen tarpeeseen ja tiukentuneisiin turvamääräyksiin. 

Tuotteisiimme luottavat muun muassa maamme suurimmat kauppakeskukset, joissa 
murtosuojiamme on käytetty esimerkiksi erikoisleveissä oviaukoissa. Mesvacin rullautuvia 
murtosuojia eli rulo-ovia toimitetaan ympäri Suomea – ja myös ulkomaille.

Mesvac suojaa Suomen!

Kangasnosto-ovi on
Mesvacin uutuustuote
Moduulirakenteinen kangasnosto-ovi 
valmistuu nopeasti.
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Mesvac-huolto palvelee nyt 24 h vuorokaudessa!
Soita numeroon: 010 836 3100

• Revontulen kauppakeskus, Rovaniemi

• Rajalla – På Gränsen, Tornio

• ABC / S-Market Ähtäri

• Kauppakeskus Mehevä, Iisalmi

• Kauppakeskus Jyväskylän Forum

• Citymarket, Kuopio
• Kauppakeskus Aapeli, Kuopio

• Anttilakeskus, Joensuu

• Kauppakeskus Isokarhu, Pori
• Kauppakeskus Icco, Pori

• Pietarsaaren Virastotalo

• S-Market Alahärmä

• K-Market Kangasala

• Skanssi Turku 

• Seinäjoen torikeskus

• Kauppakeskus Manski, Kouvola
• Prisma, Kouvola

• Kauppakeskus Akseli, Mikkeli

• Lappeenrannan Kauppakeskus Galleria

• Espoo: Iso-Omena, Espoontori, Sello, Entresse
• Vantaa: Jumbo, Myyrmanni
• Stockmann, Helsinki
• Kirkkolaakso, Kirkkonummi



Palvelu on avainsana

uomi nousee 
lamasta hitaasti 
mutta päättäväi-
sesti. Taloudelli-

nen taantuma pakottaa 
yritykset tarkastelemaan 
kriittisesti toimintaansa ja 
kulurakenteitaan. Kuiten-
kin vanhan sanonnan mu-

kaan, kriisit synnyttävät myös positiivisia asioita.
Lamasta on se hyöty, että varsinkin toimialansa 

vahvat yritykset, kuten Mesvac, pystyvät trim-
maamaan toimintaansa niin, että ne huonoinakin 
aikoina vahvistavat asemaansa markkinoilla ja 
ovat entistä kovemmassa iskussa nousun alka-
essa. Vielä ei ole se aika, sillä teollinen rakenta-
minen ei ole toistaiseksi käynnistynyt kunnolla 
eivätkä peruskorjaukset korvaa uudisrakentami-
sessa vallitsevaa hiljaiseloa.

Mesvacissa on lähdetty siitä, että perheyritys 
huolehtii henkilökunnastaan. Pyrimme lisäämään 
koulutusta ja kerromme avoimesti työntekijöille 
yhteisen leipäpuumme kulloisestakin tilanteesta. 
Tieto lisää ihmisten motivaatiota ja luottamusta 
paremman tulevaisuuden puolesta. Yhteenkuu-
luvuuden tunne kasvoi merkittävästi Mesvacin 
siirtäessä koko teollisen tuotantonsa sekä muut 
organisaation toiminnot saman katon alle Kirk-
konummelle. 

Palvelu on meille avainsana ja koko Mesvacin 
toiminnan kivijalka. Mesvac aloitti sen raken-
tamisen vuosikymmeniä sitten uusmyynnissä, 
jossa olemme olleet jo pitkään markkinajohtaja 
hyvän palvelukonseptin, ammattitaitoisen hyvin 
palvelevan henkilökunnan sekä laadukkaiden 
tuotteiden ansiosta.

Olemme kehittäneet palvelua määrätietoisesti 
myös huollon liiketoiminnassamme. Olemme 
muun muassa rakentaneet oman räätälöidyn 
tietokoneohjatun huollon toimintajärjestelmän. 
Huoltoautoissa olevan ajohallinta- ja paikannus-
järjestelmän ansiosta pystymme huollon Help-
Deskin kautta palvelemaan asiakkaita nopeasti ja 
kustannustehokkaasti. Oma päivystyspalvelumme 
24 h turvaa asiakkaiden palvelun työajan ulko-
puolellakin. Huollon toiminta on kasvanut koko 
ajan ja sen osuus yrityksemme liikevaihdosta on 
merkittävä. 

Erilaiset asiakkaat tuovat palvelukonseptille 
erilaisia toivomuksia ja haasteita sekä tarvitsevat 
erityyppisiä räätälöityjä palvelumuotoja niin 
huollossa kuin uusmyynnissäkin. Palveluyrityk-
senä kehitymme jatkuvasti ratkaisemalla näitä 
tarpeita.

Mesvac on valmis palvelemaan asiakkaitaan 
suomalaisen perheyrityksen arvoilla ja palveluil-
la: Täyden palvelun ovitalona!

Kent Silvan
toimitusjohtaja
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Mesvac Oy
Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas  
Puh. 010 836 3000
Faksi 010 836 3099
S-posti etunimi.sukunimi@mesvac.fi
www.mesvac.fi

Päätoimittaja 
Kent Silvan

Toimituspäällikkö
Soile Raja-Halli

Toimitus
Viestintätoimisto Tietoputki Oy

Paino
SP-paino, Hyvinkää

Nostaen & Taittaen 2/2010

Pääkirjoitus

esvacin suurimmat murto-
suojien asiakkaat ovat kaup-
pakeskuksia, joissa on jopa 15 
metriä leveitä rullautuvia mur-

tosuojia, joita kutsutaan myös rulo-ovik-
si. Normaali oven leveys on tätä pienem-
pi, mutta ovia voidaan asentaa ylöskään-
nettävillä välipilareilla useampi rinnak-
kain. Näin saadaan leveitäkin vapaita ti-
loja asiakkaiden käyttöön. 

Rullautuvia murtosuojia käytetään pal-
jon myös kylmien parkkihallien ovissa ja 
esimerkiksi lounasravintoloissa tiskinsul-
kijoina. Monet yritykset ovat alkaneet 
asentaa rullautuvia murtosuojia lastaus-
laitureiden eteen suojaksi linnuilta ja pit-
käkyntisiltä.

Tuotantopäällikkö Pekka Seppäsen 
mukaan murtosuojien korkeus ei ole on-
gelma, mutta leveydessä rajat tulevat vas-
taan siinä, kuinka suuria tuulikuormia tai 
rakennuksen sisäisiä paine-eroja iso ovi-
aukko kestää. 

– Välitolpista huolimatta iso ovi saat-
taa elää kovassa tuulessa kuin lakanakan-
gas. Leveimmät rullautuvat murtosuojat 
ilman välitolppia on asennettu K-citymar-
ketien kassoille.

Paineet yhä suurempien aukkojen sul-

kemiseen lisääntyvät. Mesvac on vastan-
nut kysyntään kehittämällä korkeampia 
sälemalleja. 

Tuotekehitys ajan tasalla 
Tiukentuvien murtosuojausmääräysten 
täyttäminen on pitänyt tuotekehityspuo-
len ihmiset kiireisinä. – Omien tuotetes-
tauspenkkiemme ja voimankestoluoki-
tusten ansiosta olemme valmistautuneet 
hyvin tiukentuneisiin turvamääräyksiin, 
joka parantaa kilpailukykyämme, tuotan-
topäällikkö Pekka Seppänen arvioi. 

Asiakkaat ja vakuutusyhtiöt ovat ru-
venneet entistä enemmän vaatimaan mur-
tosuojamääräykset täyttäviä rulo-ovia. 

– Suurena valmistajana olemme pys-
tyneet ostamaan suuria eriä komponent-
teja ja pudottamaan tätä kautta yksikkö-
hintaa, Pekka Seppänen sanoo. – Samoin 
kehittämällä tuotannon kokoonpanoa 
olemme päässeet lyhyempiin läpimeno-
aikoihin.

– Vientiin tuotetta menee lähialueille 
jälleenmyyjien kautta sekä suomalaisten 
rakentajien mukana. Tällä hetkellä asen-
nusvaiheessa on esimerkiksi  Pietarin 
Stockmann-tavaratalon rullautuvat mur-
tosuojat.
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Rullautuva murtosuoja 
varjelee varkailta

Mesvac-murtosuoja 
syntyy suomalaisena 
käsityönä:

Murtosuojan säleet sahataan oikeaan 
mittaan (yllä), jonka jälkeen niistä kootaan 
yhtenäinen rulomatto (iso kuva vas.).

Murtosuojan kiinnitykseen käytettävät 
kannakkeet ja muut tarvikkeet kootaan ja 
valmistellaan asennusta varten. 

Suojien ylösnostamiseen käytettävät  
kelausputket kootaan.

Ennen kuin murtosuoja toimitetaan 
asiakkaalle, sen kehyksiin lisätään vielä 
sivujohteet, joilla murtosuoja ohjautuu 
oikealle paikalleen. 

Rullautuvat murtosuojat ovat tärkeä osa Mesvacin täyden palvelun 

ovitaloa. Asiakkaat arvostavat sitä, että kaikki teolliset nosto-ovet saa 

saman katon alta. 
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ahdeksanvuotias ja 45-kiloinen 
Tarmo on tuttu näky Mesvacin toi-
miston myyntiosastolla. Se makoi-

lee lattialla ja nautiskelee, kun työntekijät 
tulevat rapsuttamaan.

Tarmo on tilaustenkäsittelijä Sanna 
Alkion rhodesiankoira.

– Työkaverit ovat aina innoissaan, kun 
Tarmo tulee kylään. Täällä on paljon koi-

raihmisiä, Alkio sanoo.
Hän on rhodesiankoi-

rien innokas harrastaja. 
Kotona Tarmon kanssa 
telmivät kuusivuotias 

Martta ja nelivuotias 
Kerttu.

– On aina mukavaa 
mennä kotiin, kun siel-
lä on kolme iloista kar-
vanaamaa vastassa. 
Niiden seurassa tulee 
hyvälle tuulelle, Alkio 

hehkuttaa.
Alkion kotona on asunut vakituisesti 

kaikkiaan kuusi rhodesiankoiraa, joista 
ensimmäinen tuli 1994.

Rotu on lähtöisin Afrikasta, ja se kehi-
tettiin alun perin vartiointitehtäviin. Alki-
on mukaan varsinkin Suomen rhodesia-
laiset ovat kuitenkin leppoisia kotieläimiä.

– Kyllä ne silti vahtia osaavat. Vaikka 
meidän Tarmokin on tosi kiltti ja hellyttä-
vä tapaus, murtovarkaan on turha kuvitel-
la pääsevänsä meille sisään, hän naurahtaa.

Näyttelyitä ja maastojuoksua
Sanna Alkio kiersi koiriensa kanssa aiem-
min ahkerasti näyttelyissä ympäri Euroop-
paa – ja menestystäkin ropisi.

– Kaikki koiramme ovat Suomen vali-
oita, ja Tarmo on kansainvälinen valio. 
Viime vuosina olemme pitäneet taukoa 
näyttelyistä, koska kiertäminen on aika 
raskasta.

Tarmoa työhön ja vapaa-ajalle
Rhodesiankoirat ilostuttavat Mesvacin myyntiosastolla työskentelevän 

Sanna Alkion elämää.

Tarmo on vanhoilla päivillään innostu-
nut myös maastojuoksusta. Siinä koirat 
jahtaavat pellolla viehettä – hieman samaan 
tyyliin kuin vinttikoirat ratajuoksukilpai-
luissa. Laji on melko nuori Suomessa.

– Tarmo tykkää maastojuoksusta ja on 
tosi hyvä siinä. Valitettavasti Tarmo ei saa 
enää kilpailla ensi vuonna, koska on liian 
vanha.

Sanna Alkio on näyttely- ja maastojuok-
suharrastuksen lisäksi pyörittänyt vuodesta 
2000 Harjaselän kenneliä ja – kasvattanut 
yhdeksän pentuetta rhodesiankoiria.

Eikö ihanista pennuista ole vaikea luo-
pua, kun niitä on hoitanut?    

– No, ei oikeastaan. Niillä on seitse-
mänviikkoisina terävät hampaat ja ne 
sotkevat ja rähjäävät keskenään. Sitä oi-
keastaan jo odottaa, koska talo hiljenee, 
Alkio nauraa.
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Moduulirakenteinen kangasnosto-ovi 
vaativiin olosuhteisiin!UUTUUSTUOTE!



Mesvac-huolto palvelee nyt 24 h vuorokaudessa!
Soita numeroon: 010 836 3100

Ei sisällä sähkösyöttöä eikä työssä tarvittavaa henkilönostinta.

Nosto-oven sähköistäminen lisää oleellisesti käyttömukavuutta ja viih-
tyvyyttä sekä säästää lämpöenergiaa ja aikaa. Mesvacin sähköistyspa-
keteilla koneistat ovesi edullisesti, jonka jälkeen avaat sen vaivattomasti 
nappia painamalla!

Autosulkupaketti
• Kertapainalluksella auki, automaattisella 

sulkeutumisella kiinni
• Kolmoispainikeohjaus
• Nykymääräysten mukaiset turvalaitteet
• Valmiiksi asennettuna

Optiot: Käyntiovi, ketjuvälitteinen kone, 
lisäpainike, kaukoavauslaitteet, pesuhallivarustus, 
puoliaukko-toiminto

1 590 €  
(alv 0%)

Impulssipaketti 
• Kertapainalluksella auki/kiinni 
• Kolmoispainikeohjaus 
• Nykymääräysten mukaiset turvalaitteet 
• Valmiiksi asennettuna 

Optiot: Käyntiovi, ketjuvälitteinen kone, lisäpainike, 
automaattinen sulkeutuminen, kaukoavauslaitteet, 
pesuhallivarustus, puoliaukko-toiminto

1 290 €  
(alv 0%)

Teollisuusnosto-ovi on monessa paikassa energiaa säästävä ratkaisu. 
Sähkökäyttöisenä, säännöllisesti huollettuna ja hyvin tiivistettynä säästöä 
syntyy vielä enemmän. Mesvac on mukana energiatalkoissa tarjoamalla 
asiakkailleen kampanjahintaan nosto-oven sähköistyksen, vaihtolamellit ja 
tasapainojouset sekä tiivisteiden uusimisen. Näin oveen investoitu euro tulee 
moninkertaisena takaisin. Kampanjahinnat ovat voimassa tilauksille 
31.12.2010 asti.

Nosto-ovien sähköistys

Huollon
Talvikampanjat

Varaudu 

talveen!

Nosto-ovet talvikuntoon 
kampanjahinnoin!



Alatiiviste 
• Alatiiviste useimpiin käsi- ja konekäyttöisiin oviin 
• Toimintavarmuus konekäyttöisellä ovella 
• Pienentää energiahukkaa 
• Valmiiksi asennettuna 

Sivutiiviste 
• Sivutiiviste useimpiin käsi- ja konekäyttöisiin oviin 
• Oven kevyt liike 
• Pienentää energiahukkaa 
• Valmiiksi asennettuna

Lamellien ja tasapainojousien uusiminen 

Mesvac huoltaa ja korjaa myös
automaattiset henkilöliikenneovet!

Säännöllisin väliajoin huolletun 
oven toimintavarmuus paranee 
ja taloudellinen käyttöikä 
pitenee. Mesvacilta saat vara-
osat sekä asiantuntija-apua 
henkilöliikenneovesi huoltoon ja 
sen koneiston modernisointiin. 
Kysy lisää!

59 € /m  (alv 0%)

Mesvac-omahuoltaja 
palvelee sinua 

24 h Päivystys!
010 836 3100

Mesvac Oy
Jorvaksen myllytie 5 
02420 Jorvas  

www.mesvac.fi

Nosto-oven tiivisteiden uusiminen

29 € /m  (alv 0%)

Joensuu

Kuopio

Mikkeli

Jyväskylä

Lahti

Kotka

Helsinki

Riihimäki

Tampere
Hämeenlinna

Toijala

Seinäjoki

Pori

Turku

Forssa

Vaasa

Lappeenranta

Kajaani

Rovaniemi

Oulu

Ylivieska

Iisalmi

Kauhava

Varkaus

Pohja

Nosto-oven lamellien uusiminen 
Yhden lamellin uusiminen  alennus lamellin hinnasta  -20%
Kahden lamellin uusiminen 
samaan oveen  alennus lamellien hinnoista  -30%
Kolmen lamellin uusiminen 
samaan oveen  alennus lamellien hinnoista  -40%
Kysy hinta erikseen useampia lamelleja uusittaessa ! 

Nosto-oven tasapainojousien uusiminen 
Nosto-oven tasapainojousien uusiminen määräaikaishuollon yhteydessä 
tai hankittaessa ennakkoon varalle.
 
 alennus jousista  -30% 

Ei sisällä työssä mahdollisesti tarvittavaa henkilönostinta.

Salo
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Mesvac-huolto palvelee nyt 24 h vuorokaudessa!
Soita numeroon: 010 836 3100

Lainapeite on yritys, joka on suojannut 
suomalaisia jo puoli vuosisataa. Yrityksen 
tuotteisiin törmää niin rakennustyömail-
la, urheilukisoissa kuin taannoin järjes-
tetyssä Madonnan konsertissakin.

Lainapeite myy, vuokraa ja huoltaa eri-
laisia telttoja, sääsuojia, peitteitä, suojahup-
puja ja PVC-halleja. Sen tuotteet ja palvelut 
kattavat kaikki suojauksen osa-alueet.

Lainapeite perustettiin vuonna 1956, 
ja siihen kuuluu nykyisin kolme tytäryh-
tiötä: Nordic Hall Suomessa, ZAO Laina-
peite Venäjällä ja NSS Baltic OÜ Virossa. 

Lainapeite tytäryhtiöineen on osa poh-
joismaista Nordic Shelter Solutions (NSS) 
-ryhmää, joka toimii kaikissa Pohjois-
maissa, Venäjällä, Baltian maissa, Saksas-
sa ja Puolassa. NSS:n liikevaihto on noin 
60 miljoonaa euroa.

– Suurin osa konsernin liikevaihdosta 
tulee hallipuolelta. Siellä on myös kovin-
ta kilpailua, sanoo Harri Moisander, 
joka on Lainapeitteen PVC-hallien myyn-
tipäällikkö Suomessa ja Baltiassa. 

Halleissa Mesvacin ovia
Lainapeitteen pressupintaisia halleja on 
satoja ympäri Suomea. Ne soveltuvat 
monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten 
varasto-, kone- ja urheiluhalleiksi – tai 
vaikka hevosmaneesiksi. PVC-hallin valt-
teja ovat nopea ja edullinen rakentaminen 
– ja purkaminen.  

– PVC-hallin suurin etu on siinä, että 
se voidaan purkaa ja pystyttää uudelleen 
eri paikkaan. Muilla rakenteilla ei ole 
tällaista ominaisuutta, Moisander sanoo.

Lainapeite käyttää PVC-halleissaan 
Mesvacin nosto-ovia, ja yritykset ovat 
tehneet tiivistä yhteistyötä viimeisen nel-
jän vuoden ajan.

– Olemme erittäin tyytyväisiä Mesva-
ciin. Meidän hallejamme menee ympäri 
Suomea, joten on hienoa tehdä yhteistyö-
tä yrityksen kanssa, jolla on koko maan 
kattava asennus- ja huoltoverkosto, Moi-
sander hehkuttaa.

Konserniyhteistyö tiivistyy
NSS-konserni teki syyskuun alussa suuren 
organisaatiomuutoksen.

– Toimimme ennen maakohtaisesti, 
mutta nyt konsernin organisaatio on jaettu 
tuoteryhmittäin. Meillä on siis tiimit, jois-
sa on ihmisiä eri maista, kertoo Lainapeit-
teen markkinointipäällikkö Nina Saarinen.

– Yhteistyötä eri maiden välillä siis tii-
vistetään, jolloin saamme kerättyä hedelmät 
koko konsernin vahvuuksista, hän lisää.

Lisäpotkua Lainapeitteen toimintaan 
antaa myös Espoon Koskeloon noussut 
uusi pääkonttori, jonne yritys muutti 
syksyn aikana.

– Saimme uudet tilat, jotka on raken-
nettu meidän käyttöömme – meidän 
liiketoimintaamme ajatellen, Saarinen 
iloitsee.

Lainapeitteen 
PVC-hallit 
nousevat 
nopeasti ja 
edullisesti 

utoja on reippaasti yli sata, ja ne 
rullaavat nimenomaan Suomessa. 
Etelän kasvukeskuksista tuodaan 
tavaraa Oulun ja Lapin lääneihin. 

Valtakunnan rajojen yli ei mennä. Niin on 
tämä bisnes aikanaan rajattu.

Päätös on ollut menneen laman näkö-
kulmasta viisas. Toimitusjohtaja Juha Kor-
pikari kertoo, että hänen yrityksensä selvi-
si vähemmin vaurioin kuin ne, jotka olivat 
mukana ulkomaan viennissä.

– Paremmin pärjäsimme kuin vuonna 2008 
pelättiin, Korpikari huokaa helpottuneena.

 Hän arvelee, että kun tilikausi päättyy 
helmikuussa, liikevaihto tulee olemaan yli 
25 miljoonaa. Siinä on kasvua edelliseen 
kauteen jo useampi miljoona.

Nelostie – selkäranka
Bisnes paranee, mutta tiestön kunto heik-
kenee.  Se saa Korpikarin mietteliääksi:

– Pohjoissuomalaisille nelostie on ties-
tön ja muidenkin yleisten väylähankkei-
den ykkösasia. Rautatie on tärkeä ja sitä-
kin pitää kehittää, mutta nelostie on Suo-
men selkäranka. Ja pohjoisesta päin katso-
en tilanne on se, että liikenteen infra ra-
pautuu.

Korpikari pelkää, että jos yhteydet poh-
joiseen heikkenevät, se lamauttaa koko 
puolen Suomen kokoista aluetta.

– Kantaväestö hiipuu. Nuoret siirtyvät 
asutuskeskuksin. Maakuntaa uhkaa turis-
tireservaatin kohtalo.

Paitsi nelostiestä hän kantaa huolta myös 

A

Kohde: 
Kaukokiito Oulun terminaali

Kohteeseen toimitettu:
• 21 nosto-ovea 
• 2 pikarullaovea
• 19 kuormaustilaa

Maailman ympäri 380 kertaa
15 miljoonaa kilometriä on 380 kertaa maapallon ympäri. Sen verran rovaniemeläisen 
Kuljetusliike Ilmari Lehtosen autot rullaavat teillämme tavaraa tuoden ja vieden.

rautatiestä. Kaksi raidetta olisi saatava Ou-
luun, jotta malmi ja muut luonnonvarat – ih-
misetkin – kulkisivat juohevasti.

– Ymmärrän hyvin Kehä I:n ongelmat. 
Mutta mekin olemme olemassa. Tekoja tar-
vitaan niin etelässä kuin pohjoisessa. Ja teot 
tarvitsevat rahaa. En ole poliitikko, joten mi-
nun ei täydy kertoa, mistä ne otetaan. 

Miksi ilmaiseksi?
Korpikari on ollut Lehtosen toimitusjohtajana 
vuodesta 2001. Autonkuljettajana hän on elät-
tänyt itseään viimeksi opiskelija-aikoina.

Silloin elettiin vielä Impivaarassa, jos verra-
taan nykyiseen rekkaralliin. Siinä mennä vilis-
tää myös ulkomaalaista autoa pilvin pimein.

Tämäkin huolestuttaa Korpikaria:
– Sadat läpikulkuliikenteen autot kulke-

vat päivittäin teillämme ristiin rastiin. Ne aja-
vat verottomalla polttoaineella ja käyttävät 
hyväkseen meidän tieverkkoamme maksa-
matta siitä penniäkään. Taidamme olla ainoi-
ta maita Euroopassa, jotka antavat vieraiden 
raiskata infraansa ilmaiseksi.

Mutta ilon aiheitakin on, laman hellittä-
misen ohella.

Alalla vallitsee yleensä työvoimapula. Kor-
pikari koputtaa puuta: heillä on kuljettajia 
riittänyt toistaiseksi.

– Nuorista meidän pitäisi pystyä kilpaile-
maan paremmin, hän lisää.

Mesvac on Kuljetusliike Ilmari Lehtosen pitkäaikainen 
yhteistyökumppani, joka on ollut mukana 2000-luvulla 
toteuttamassa Ylivieskan, Kemin, Rovaniemen ja Oulun 
terminaaleja. 

anha terminaali oli alun alkaen 
huonekaluliikkeen entinen varasto. 
Lastauslaitureita oli liian vähän, ja 
lisäksi piha-alue oli Kopran mukaan 

raskaalle tavaraliikenteelle liian ahdas.
Toki aika ja sen myötä vaatimuksetkin 

ovat tänä päivänä aivan toisia kuin 1990-luvun 
alussa:

– Tavarantoimittajat ovat alkaneet vaatia 
tullimääräyksien mukaisia luokituksia ter-
minaalipalveluilta. Niihin on täällä nyt vä-
hintäänkin valmius. Tämä on huomioitu 
myös Mesvacin ovissa. Ne on tänne toimi-
tettu pienillä ikkunoilla, joten niitä ei tarvit-
se suojata kaltereilla. Myös turvallisuusmää-
räysten mukainen kameravalvonta sekä piha-
alueella että terminaalissa on nyt asianmu-
kainen, Kopra kertoo 

Naapureita toivotaan
Transpointilla on ollut 2000-luvulla kova 
säpinä terminaaliensa kanssa. Yksin viime 
viiden vuoden aikana 19 pääterminaalista 
seitsemän on tehty kokonaan uusiksi tai ai-
nakin kokonaan peruskorjattu.

Lahden terminaali Kujalassa on tässä 
ketjussa uusin. Kooltaan se on Pasilan jälkeen 
toiseksi suurin ja liikennemäärältään Helsin-

gin, Turun ja Tampereen jälkeen neljäs.
Liikennemäärä on päivittäin noin 140 

saapuvaa tai lähtevää kuorma-autoa tai yh-
distelmäajoneuvoa. Pääasialliseksi toiminta-
alueeksi Kopra rajaa Päijät-Hämeen toista-
kymmentä kuntaa sekä Mäntsälän.

Transpoint tuli Kujalaan ensimmäisenä, 
mutta alueesta odotetaan kehittyvän merkit-
tävä logistiikkakeskus. Olisi jo vähän kehit-
tynytkin, ellei liito-orava olisi aiheuttanut 
viiden vuoden viiveen. Moni firma ehti ra-
kentaa varastonsa muualle.

Mutta kovasti Kopra odottaa muita naa-
pureita:

– Se toisi alueelle paljon palveluita ja muu-
takin bisnestä.

Mittatilaustyötä
Alue on logistiikkayritykselle erinomainen. 
Sekä nelostie että rautatie ovat aivan vieressä. 
Alueen yrityksille on suunniteltu yhteistä 
rautatievaunujen käsittelypaikkaa. 

Kopra uskoo vahvasti paitsi kumipyörä-
liikenteen tulevaisuuteen yleensäkin erityi-
sesti Transpointin vahvuuksiin:

– Olemme yhtenäinen toimija koko val-
takunnan alueella. Kilpailijoillamme on alue-
liikenneorganisaatio, joka on hieman toisen-

Mesvacin ja Transpointin yhteistyö jatkuu:

Huipputerminaali Lahden Kujalaan
Transpointin vanhassa Lahden terminaalissa oli 25,5 metrin ajoneuvoille 
sopivia lastaustaskuja 9 kappaletta. Elokuussa avatussa Kujalan terminaa-
lissa niitä on 69, kaikki Mesvacin toimittamia. Numerot kertovat hyvin, mi-
kä Lahdessa muuttui. Aluepäällikkö Jorma Kopran suulla: – Kaikki.

lainen. Meillä asiakaslupaukset on helppo 
antaa, koska ne ovat samanlaisia kaikkialla 
maassa henkilökunnan yhtenäisen koulu-
tuksen johdosta. Lisäksi yhteistyökumppa-
neittemme harjoittamaa paikallisjakelua on 
kovasti kehuttu, koska se tekee jakelijat tu-
tuiksi asiakkaille.

Mesvac/Transpoint-yhteistyöstä Kopra 
mainitsee vielä sen, että yhdessä on mietitty, 
miten silloista ja taskuista tulisi mahdolli-
simman hyvät. Mittatilaustyötä siis. 

V
– Tavarantoimittajat 
ovat alkaneet vaatia 
tullimääräysten mukai-
sia luokituksia termi-
naalipalveluilta. Tämä 
on huomioitu myös 
Mesvacin toimittamissa 
ovissa, aluepäällikkö 
Jorma Kopra sanoo.

Kohde: 
Lainapeitteen pääkonttori

Kohteeseen toimitettu:
• 6 sähkökäyttöistä nosto-ovea

– Mesvac 
on pitkä-
aikainen ja 
luotettava yh-
teistyökump-
panimme, 
toimitusjohtaja 
Juha Korpikari 
sanoo.

Kohde: 
Transpoint Lahden terminaali

Kohteeseen toimitettu:
• 69 sähkökäyttöistä nosto-ovea
• 69 ilmasulkua
• 66 kuormaustiloja, joista 1 

merikontteja varten
• 2 EI 120 -paloliukuovea 
• 1 sähkökäyttöinen EI 60 

-paloliukuovi
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 Jari Kytölä aloitti Tampereen seudun 
aluemyyntipäällikkönä huhtikuun alus-
sa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus 
erilaista myynnin tehtävistä raken-
nustarvikealalta. Jari asuu perheineen 
Kangasalla.

 Tuomo Kemppainen siirtyi huhtikuus-
sa tuotannosta huollon työnjohtajaksi 
Etelä-Suomen alueelle, toimipaikkanaan 
Jorvaksen pääkonttori. Tuomo on toi-
minut Mesvacissa tuotannon erilaisissa 
tehtävissä jo toistakymmentä vuotta. 

 Christel Silvan nimitettiin huollon 
laskuttajista ja help desk -henkilöistä 
koostuvan ryhmän tiimipäälliköksi. Hän 
siirtyi toimeen toukokuun alussa oltuaan 
aiemmin myyntiassistenttina. Christel 
asuu Kirkkonummella. 

 Varaston esimies Petri Tiainen nimi-
tettiin heinäkuun alussa logistiikan 
työnjohtajaksi. Petri vastaa jatkossa 
varaston lisäksi myös kuljetustoimintojen 
työnjohdosta. Myös Petri asuu Kirkko-
nummella.

 Huollon laskutuksessa aloitti elokuussa 
Arja Nieminen. Hän toimii äitiysloman-
sijaisena pääasiassa sopimushuoltojen 
laskutuksessa. Arja asuu Kirkkonummen 
Jorvaksessa.

 Vahvistamme huoltoso-
pimusmyyntiämme ja jat-
kossa Itä-Suomen alueen 
huoltosopimusmyynnistä tulee 
vastaamaan nykyinen huol-
toasentajamme Marko Tiiho-
nen. Markon toimipisteenä on Mikkeli. 
 
 Huoltosopimusmyyntimme myyntipääl-

likkö Jorma Hiltunen siirtyy loppuvuoden 
kuluessa vastaamaan valtakunnallisten 

asiakkuuksien ja avain-
asiakkaiden huoltosopi-
musmyynnistä. Jorman 
toimipisteenä on Mikkeli.

 Tervetuloa tutustumaan laadukkaisiin 
Hörmann-autotallinoviimme Raken-
taminen & Sisustaminen -messuille 
Turun Messu- ja Kongressikeskukseen 
4.–6.2.2011. Messuilla tavataan!

 Mesvac on ohjelmayhteistyössä 
MTV3-kanavan kanssa mäkihypyn maa-
ilmancupissa myös kaudella 2010–2011.  
Kisaohjelmaa lähetetään sekä MTV3- että 
MAX-kanavilla. Toivotaan suomalaisille 
menestystä tulevalle kaudelle!

 Mesvac Oy:ssä on hyväksytty 
EN ISO 9001:2008 -standardin 
mukainen laatujärjestelmä. 
Laatujärjestelmä ohjaa Mes-
vacin toimintaa ja toimii toi-
minnanohjausjärjestelmänä.

Mesvac-huolto palvelee nyt 24 h vuorokaudessa!

Soita numeroon: 010 836 3100

Caset

oduulirakenteinen kangasnos-
to‐ovi tarjoaa monia etuja pe-
rinteisesti valmistettuihin vaih-
toehtoihin. Uutta rakennerat-

kaisua edustavat Mesvacin kehittämät kan-
gasnosto‐ovet ovat juuri asennusvaiheessa.

– Brandt-konsernissa on kangasnosto‐
ovitekniikka hallussa. Onhan sisaryrityk-
semme Mock Doors tällä alalla maailman-
laajuinen toimija. Meidän lähtökohtamme 

on keskittyä kangasnosto‐oviin, joiden ko-
koluokka täydentää hyvin muiden tuot-
teidemme valikoimaa, suunnittelupäällik-
kö Antti Virtanen määrittelee. 

Moduulirakenne mahdollistaa sen, et-
tä osia voidaan tehdä teollisesti varastoon 
ja koota niistä erikokoisia asiakkaan tar-
vitsemia tuotteita. Toimitusaika saadaan 
lyhyeksi, ja kangasnosto‐ovi valmistuu kus-
tannustehokkaasti.

Voimaloihin, sahoille ja satamiin
Esimerkkejä tyypillisistä kangasnosto‐ovi-
kohteista ovat mm. lämpövoimalaitokset, 
joissa polttoaineena on hake tai turve, sekä 
sahat, joissa tarvitaan leveitä oviaukkoja. Li-
säksi kangasnosto-ovia käytetään satama-
terminaaleissa ja varastoissa, joissa liiku-
taan suurilla koneilla. Kangasnosto‐ovi, eh-
kä parhaiten eri ovityypeistä, sietää lämpö-
voimalaitosten polttoaineiden käsittelyssä 
syntyvää pölyä.

Nimestään huolimatta kangasnosto‐ovi 
on tukeva, sillä ovilevy koostuu vaakasuun-
taisista jäykistä paarteista, jotka sidotaan 
toisiinsa vahvalla ilmatiiviillä kankaalla mo-
lemmin puolin. Kankaiden väliin jää ilma-
tila, joka toimii eristeenä.

Oviaukon levyiset kankaat ovat noin 80–
100 senttiä korkeita, riippuen vaaditusta 
tuulikuormasta. Ne kiinnitetään toisiinsa 
työntämällä kangas jäykistinpaarteessa ole-
vaan uraan. Näin rikkoutunut tai likaantu-
nut moduuli voidaan vaivatta vaihtaa toi-
seen. Toisaalta moduulirakenne antaa mah-
dollisuuden käyttää samassa ovessa erivä-
risiä kankaita, joka voi olla sinänsä hauska 
yksityiskohta harmaassa teollisuusympäris-
tössä.

Helppo puhdistaa
Pölyisessä ympäristössä ovi likaantuu, ja 
hieno pöly kulkeutuu ovirakenteiden sisään. 
Ovi on kuitenkin helppo puhdistaa myös 
kankaiden välistä. Kankaiden irrottaminen 
jäykistinpaarteista käy helposti, jolloin il-
marakoon jäänyt pöly saadaan myös imu-
roitua pois.

Kangasnosto‐oven suuritöisin osa on 
oven yläpuolella oleva koneistopalkki. Ko-
ko ovirakenne ripustetaan koneistopalkin 
varaan. Koneistopalkki on moduuliraken-
teinen, jossa tekniikka ja suuritöisimmät 
osat on sijoitettu päätyosiin. Ne ovat va-
kiorakenteisia ja niitä voidaan valmistaa 
etukäteen tulevia tarpeita varten. Keskiosa 
kootaan tapauskohtaisesti ovileveyden mu-
kaan varastoitavista komponenteista.

 Mesvac toimitti Facor Oy:lle Lappeenrantaan APU-ovia, 
joissa on suuret ikkunapinnat (kuvassa). Suurimmat ovista 
olivat seitsemän kertaa seitsemän metrisiä. 

 Toimitimme Prisma Kouvolan noutovarastoon erityisen 
vaativaan käyttöön 12 kpl suuria sähkökäyttöisiä nosto-
ovia. Ovilla on mm. 100 000 kerran käyttövarmuus. 
Useita samanlaisia ovia toimitettiin myös myymälän 
puolelle. Lisäksi Prismaan tulee 48 kpl savuverhoja, 8 kpl 
paloliukuovia ja 12 kpl palorullaovia sekä murtosuojia ja 
pikarullaovia. 

 Mesvac toimitti palonosto-oven VR Hyvinkäälle. Palo-
nosto-ovi asennettiin paloluokiteltuun junien korjaus- ja 
maalaustilaan.

 Turun Osuuskaupan Nousiaisten, Paimion sekä Maskun 
myymälät varustimme nosto- ja pikarullaovilla sekä 
rullakalterein. 

 Iisalmen kauppakeskus Mehevään Mesvac toimitti nos-
to-, taitto-, pikarulla- ja palo-ovet sekä murtosuojat. 

 Viron Haapsalussa sijaitsevaan kauppakeskukseen toi-
mitimme yli kolmekymmentä rullautuvaa murtosuojaa.

 Olemme mukana Kauppakeskus Espoontorin saneerauk-
sessa, johon toimitimme lähes neljäkymmentä rullakal-
teria sekä pikarulla- ja nosto-ovia. Myös Kirkkonummen 
K-Supermarket Senaattoria saneerataan, ja asennamme 
kohteeseen 14 rullakalteria sekä rulla- ja pikarullaovia.

 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Niinisalon varus-
kuntaan toimitimme taitto-ovet ”avaimet käteen” -peri-
aatteella eli toimitukseemme sisältyi myös vanhojen ovien 
purkaminen, ovikehysrakenteet sekä pielipellitykset. 

 Inex Partners Oy rakentaa uuden logistiikkakeskuksen 
4,9 ha tontille Marjamäen Koilliskulman alueelle. Inex 
Marjamäkeen toimitamme parikymmentä nosto-ovea, 
kuormaustilaa sekä ilmasulkua sekä useita pikarullaovia. 
Toiminta siirtyy Sääksjärveltä vuodenvaihteessa 2010–2011. 

 Oy Scan-Auto Ab rakentaa uuden raskaan kaluston 
autotalon Äimäraution kaupunginosaan Oulussa. Toimi-
tamme kohteeseen 24 nosto-ovea, pikarulla- sekä palo-
liukuoven. Uusi Scania-keskus valmistuu vuoden lopussa.

 Uudenkaupungin Valmet Automotive varustetaan Mes-
vacin taitto-, nosto- ja pikarullaovilla.

 STC Viinikkalaan toimitimme 13 nosto-ovea, pikarulla-
oven sekä kuormaustilat. Varasto-, tuotanto- ja toimisto-
tilat valmistuvat Vantaan Aviapolikseen Helsinki-Vantaan 
lentokentän läheisyyteen ensi vuoden alkupuolella.

 CP Kelcolle Äänekoskelle suunnittelimme erityisen 
lastausratkaisun. Lisäksi kohteeseen asennettiin nosto- ja 
pikarullaovia sekä liukupalo-ovi ja taitto-ovi.

Kangasnosto-ovi 
– toimiva oviratkaisu vaativiin olosuhteisiin

Kangasnosto-ovi 
täyttää SFS‐EN 13241‐1 
teollisuusovistandardin 
mukaiset vaatimukset. 
Rakenteellinen kes-
tävyys on suunniteltu 
SFS‐EN 12424 standardin 
3 tai 4 luokkaan. Tämä 
vastaa tuulennopeutta 
noin 25–30 metriä 
sekunnissa.

M

UUTUUSTUOTE!

Kangasnosto-oven 
ilmatiiviiden 
kankaiden väliin 
jää ilmatila, joka 
toimii eristeenä.

Uralla eteenpäin: Christel Silvan (vas.), Jari 
Kytölä, Tuomo Kemppainen, Arja Nieminen 
ja Peri Tiainen.


