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Nostaen
   taittaen

Mesvacin Palvelupaketeilla 
räätälöityjä ratkaisuja 
suunnittelusta ylläpitoon 
ja huoltoon.

>> >>SEL AA OIKEALLE JA LUE LISÄÄ

OSISTA 
   KOKONAISUUKSIIN

SOK:n 
logistiikka-
keskus etenee 
aikataulussa.

Info-Rinki 
– yhteinen 
kohtauspaikka.

Harrastuksena 
hapkido.
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Lisää
kilpailukykyä >>
S-ryhmän uuden päivittäistavara-
logistiikkakeskuksen harjannostajaisia 
vietettiin syyskuussa Sipoon 
Bastukärrissä liki tuhannen ihmisen 
voimin. 
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Ovi tilan 
mukaan >>
Osuuskauppa Keskimaa ja Kaslink 
Foods luottavat Mesvacin Palvelupa-
ketteihin. Keskimaalla on käytössä 
Varma Ylläpitopalvelu ja Kaslinkilla 
Suunnittelu-palvelu.
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Mesvacin
uutuustuotteita >>

6
Ville Meriluoto aloitti hapkidon 
harrastuksen noin seitsemän vuotta 
sitten. Heti ensimmäisten treenien 
jälkeen tuntui siltä, että tämä on se 
oikea laji.

Taivaallinen
taistelutaito >>

Firewall-palonosto-ovet, Rulosec-
murtosuojat, Tormaxin uudet sarana-
ovet sekä GM-1000-ilmasulut.

7
Sisältö

Info-Rinki on Mesvacin sisäinen 
foorumi, jossa kohtaavat niin johto 
kuin henkilökunnan edustajat. 
Noin kymmenen hengen ryhmä 
kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. 

Yhteinen
kohtauspaikka >>
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ROHKEA 
TOIMINTATAVAN 
MUUTOS KANNATTI

SOK PTDC Logistiikkakeskuksen harjannostajai-
set pidettiin syyskuun lopulla. Työmaa etenee hy-
vin aikataulussa, ja projekti on kokonaan valmis 
vuonna 2018. Tästä tarkemmin lehdessämme.

Yksi merkittävä peruspilari Mesvac 360–Tapa 
toimia -konseptissa on lisäarvopalvelupaketit. 
Päämäärämme on palvella asiakkaitamme entis-
tä paremmin uusilla toimintamalleilla, parantaa 
heidän kilpailukykyään, löytää yhdessä toimivia 
palvelupaketteja – tuoda asiakkaallemme lisä-
arvoa.

Kerromme tässä numerossa muun muassa 
Osuuskauppa Keskimaasta, jolla on VARMA-palve-
lupakettisopimus Mesvacin kanssa.

On muistettava, että ihmiset organisaatiossa 
tekevät bisnestä niistä lähtökohdista ja resurs-
seilla, jotka omistaja ja työnantaja tarjoavat. 
Mesvacissa on pitkään toiminut Info-Rinki-foo-
rumi, jossa pohdimme yhdessä erilaisia kehitys-
mahdollisuuksia. Tässä yhteistoimintaelimessä 

on mukana henkilöstöryhmien ja työnantajan 
edustajia. 

Uskomme Mesvacissa, että tärkeintä ei ole ko-
ko vaan se, miten yrityksen arvot ja vastuullisuus 
näkyvät bisneksessä ja palveluissa. Vastuullisuu-
della tarkoitan vastuuta asiakkaista ja työnteki-
jöistä, ympäristöstä, laeista ja asetuksista.

Onnistumisen salaisuus on siinä, että vastuul-
lisuus on huomioitu heti alkuvaiheesta lähtien.
Olemme yhdessä luoneet Toimintaohjeen, joka 
kiteyttää asian.

Vaikka elämme vaikeita ja haasteellisia aikoja, 
katsomme tulevaisuutta positiivisin silmin. Bisnes 
on kehittynyt viime vuosina hyvin Mesvac 360–Ta-
pa toimia -konseptin raameissa, ja tästä on hyvä 
ponnistella tulevaisuuteen.

Rohkeus satsata uuteen toimintatapaan on 
satsaus tulevaisuuteen!

Kent Silvan, Toimitusjohtaja

Pääkirjoitus

irjoitin aika tarkalleen vuosi 
sitten asiakaslehdessämme siitä, 
miten Mesvac on uudistanut 
liiketoimintaansa ja tapaansa toi-
mia. Mainitsin silloin myös, että 

olemme solmineet uuden konseptin mukaiset 
merkittävät sopimukset Länsimetron ja SOK PTDC 
Logistiikkakeskuksen kanssa.
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Sipoon Bastukärriin noussut S-ryhmän uusi 
päivittäistavaran logistiikkakeskus on edennyt 
harjannostajaisvaiheeseen. Julmetun suuri 
rakennusprojekti toteutetaan vastuullisia 
arvoja painottaen.

LISÄÄ 
KILPAILU-
KYKYÄ

Teksti: Timo Toiviainen Kuvat: Noora Lehtovuori ja SOK/Lauri Mannermaa



ankkeen projektinjohtaja, S-ryh-
män rakennuttajapäällikkö Juha 
Äijälä astelee pitkin työmaapa-
rakin käytävää ja kohtaa hy-
myileviä kasvoja. Tunnelma on 

iloisen odottava, sillä parin tunnin päästä alkavat 
Sipoon Bastukärrin metsien keskelle kohonneen 
logistiikkakeskuksen harjannostajaiset. 

– Kyseessähän on ennen kaikkea työntekijöi-
den juhla, mutta olemme kutsuneet harjannos-
tajaisiin myös ison joukon vieraita, median edus-
tajat mukaan lukien, Äijälä hymyilee. 

Siirrymme neuvottelutilaan, jossa Äijälä esitte-
lee seinälle kiinnitettyjä rakennuspiirustuksia. 

– Olemme nyt valmiusasteelta koko projektin 
puolessa välissä. Ensin valmistuvat lämpimät ti-
lat, 1 ja 2, ja sitten kylmät tuotantotilat. Vuoteen 
2018 mennessä tänne keskitetään koko S-ryh-
män päivittäistavarakaupan tuotteet.

Uuden logistiikkakeskuksen mittakaavasta 
kertovat lähes 200 000 neliön laajuus ja noin 600 
henkilön työllistämisvaikutus. Bastukärr on Suo-
men suurin talonrakennustyömaa, ja valmiina 
siitä tulee Euroopan suurin päivittäistavara- 
logistiikkakeskus. Juha Äijälä painottaa suuruu-
den sijaan kuitenkin muita asioita. 

– Teknisesti edistynyt logistiikkakeskus pa-
rantaa kilpailukykyämme ja mahdollistaa, että 
S-ryhmä voi jatkossakin toimittaa edullisia tuot-
teita suomalaisille kuluttajille. Tällä rakennuksel-
la on samat vastuulliset arvot kuin koko kauppa-

H

– Meillä on Mesvacista vain hyviä kokemuksia, Juha Äijälä sanoo.

Valmistuttuaan 
Bastukärristä tulee 
Euroopan suurin 
päivittäistavara-
logistiikkakeskus.



kuksessa elintarvikkeiden käsittelyä hoitaa pit-
kälti nykyaikainen automaatio. Kylmävarastojen 
ilmanvaihdon on toimittava ja lämpötilojen on 
pysyttävä asetetuilla tasoilla. Mesvac toimittaa 
rakennukseen 250 kuormaustilaa, -siltaa, ja -tii-
vistettä, nostopöytiä sekä noin 300 nosto- ja Iso 
Speed Cold -ovea, 170 pikarullaovea ja 70 palo-
ovea. 

– Korkeat tilat ovat sisäilman ja kosteuden 
hallinnan kannalta erittäin vaativia. Osastoin-
nissa Mesvacin oviratkaisut ovat isossa roolissa, 
toteaa Äijälä.

ryhmällä. Laitos tulee toimimaan lähes pelkällä 
uusiutuvalla energialla. Kiinteistöllä on erin-
omainen ympäristöluokitus. Investoimme työtä 
suomalaisille, rakentamisvaiheessa työmaalla on 
yli 500 työntekijää ja alihankkijoilla useita sato-
ja. Yhteensä hankkeessa työllistetään tuhansia 
henkilötyövuosia.

Oviratkaisuilla 
kylmä ja kosteus hallintaan
Aiemmin rakennetun S-ryhmän käyttötavarakes-
kuksen viereen kohonneessa päivittäistavarakes-

Yhteistyö rakennuttajan ja Mesvacin välillä al-
koi jo ennen varsinaista kilpailutusta, kun suun-
nitteluun pyydettiin ratkaisuehdotuksia eri toi-
mittajilta. Itse kilpailutuksessa Mesvacin eduiksi 
laskettiin tuotteiden lisäksi hyvät kokemukset  
aiemmasta yhteistyöstä. Ratkaisujen luotetta-
vuus ja huollon toimivuus ovat elintärkeitä asioi-
ta, kun jopa 1 000 rekkaa hakee päivittäin lastin-
sa Bastukärrin logistiikkakeskuksesta. 

– Vaikka lastauspaikkojen ovia on 250, lähtee 
tietty kuorma aina ennalta määrätystä paikasta. 
Jos yksikin ovi joutuu vaikka trukin kolhaisemak-
si, on ovi saatava nopeasti kuntoon. Olemme 
olleet erittäin tyytyväisiä Mesvacin huoltoon. 
Vasteajat ovat lyhyitä ja voidaankin sanoa, että 
Mesvac on vastannut huutoonsa jokaisena päi-
vänä, Juha Äijälä summaa.

Ratkaisujen luotettavuus 
ja huollon toimivuus ovat 
elintärkeitä asioita

Uusi logistiikkakeskus on laajuudeltaan lähes 200 000 neliötä.



ittava ja ainutkertainen rakennus-
projekti ansaitsee arvonsa mukaiset 
harjannostajaiset. S-ryhmän uuden 

päivittäistavaralogistiikkakeskuksen valmistumis-
ta juhlistamaan oli kutsuttu lähes tuhat vierasta. 
Rakentajien itsensä lisäksi pöytiin istui edustajia 
yhteistyöyrityksistä, kunnan johdosta ja eri me-
dioista. Alkutervehdyksiä esittivät muun muassa 
SOK:n pääjohtaja, SOK:n logistiikkatoiminnasta 
vastaavan Inexin toimitusjohtaja, Sipoon kun-
nanhallituksen puheenjohtaja ja Lemminkäisen 
toimitusjohtaja sekä logistiikka-automaatiotoi-
mittaja Witronin toimitusjohtaja. Puheenvuoro 
oli tietenkin myös varsinaisilla tekijöillä, eli työn-
tekijöiden edustajalla.

Mesvacin myyntijohtaja Kimmo Mattila naut-
ti harjannostajaisten tunnelmasta, puheenvuo-
roista sekä stand up -koomikon ja tanssiryhmän 
esityksistä yhdessä Brandt Group -konsernin 
toimitusjohtaja Charlotta Furuhjelmin ja Hör-
mannin Pohjois-Euroopan myynnistä vastaavan 

Tuhannen 
kutsun harjan-
nostajaiset

M

Susanne Barthelin kanssa. Paikalla olivat myös 
Mesvacin toimitusjohtaja Kent Silvan, myynti-
päällikkö Ossi Kuusrainen ja työmaalla vastaava 
projektipäällikkö Jarno Lyyra. 

– Bastukärr on Mesvacin tähänastisista lo-
gistiikkatoimintojen kohteista suurin. Onnistu-

minen todistaa, että pystymme toimittamaan 
luotettavasti mittavan valikoiman tuotteita sekä 
palveluja, toteaa Mattila. 

– Yhteistyö sekä tilaajan että muiden raken-
tamisen osapuolten kanssa on ollut tiivistä ja 
hedelmällistä.

Harjannostajaisissa nautittiin tunnelmasta ja ohjelmasta, kuultiin puheita ja herkuteltiin.

Juhlissa mukana: Kimmo Mattila (vas.), Ossi Kuusrainen, Erkki Keränen, Jarno Lyyra, 
Susanne Barthel, Kent Silvan, Juha Äijälä ja Charlotta Furuhjelm.



OVI TILAN 
MUKAAN
Kun tiloissa käsitellään maitotuotteita, 
kylmäketjun olisi suotavaa toimia ilman 
katkoja. Tämä asettaa laatupaineet myös 
oikeanlaisille oville.
Teksti: Maija Kajanto Kuvat: Mesvac ja 123RF



ouvolalaisella Kaslink Foodsilla 
on ollut kiireinen vuosi. Vuoden 
2014 valtakunnallisen yrittäjä-
palkinnon voittanut meijerialan 
perheyritys on rakentanut uusia 

tiloja ja laajentanut toimintaansa. Kun uutta tuo-
tantotilaa ja uusia konttoritiloja on noussut, tar-
vetta on ollut myös ovikaupoille.

– Viimeisen kahden vuoden aikana olemme tilan-
neet yli 20 nosto-ovea. Yhteistyö on pelannut hyvin, 
kunnossapitopäällikkö Kari Rantanen kuittaa.

Suunnittelussa on saatu käytännön apua Mes-
vacilta. SUUNNITTELU-palvelussa suunnitteluun 
erikoistuneet asiantuntijat laativat mitoitus-, si-
joitus-, julkisivu- ym. piirustuksia, jotka voidaan 
lisätä asiakkaan pohja- tai julkisivupiirustuksiin. 
Palvelun laajuus on joustavasti räätälöitävissä 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 

–  Mesvacin aluemyyntipäällikkö Mika Tivinen 
on käynyt aina paikan päällä katsomassa koh-
teen ennen kuin on tehnyt meille tarjouksen uu-
sista ovista. Tuotteet ovat laadukkaita ja toimi-
tukset ovat olleet jämptejä ja tulleet ajallaan, 
Rantanen kehuu. 

Sujuvaa yhteistyötä
Mesvac SUUNNITTELU -palveluun on mahdollis-
ta sisällyttää myös räätälöityjä huoltosuunnitel-
mia. Kaslinkillä onkin sopimus ovien korjaami-
sesta ja huollosta. Palvelu on Kaslinkille tärkeä 

K

ihan käytännön syistä: elintarvikkeiden tuotanto-
tiloissa hygieniasäännöt ovat asia numero yksi.

– Nosto-ovet avautuvat lastauslaitureille, pi-
karullaovet erottavat tuotantotiloissa eri osastot 
toisistaan. Jos nosto-ovi jää yläasentoon, meidän 
on saatava huolto nopeasti paikalle, jotta osas-
tointi toimii. Tiloissa on lämpötilojen kanssa tar-
kat kriteerit, joita terveystarkastajat valvovat, 
Rantanen kiteyttää.

– Kun töitä tehdään isojen koneiden ja trukki-
en kanssa, ovia välillä rikkoutuu vaikka kuinka ol-
taisiin varovaisia. Kunhan huolto pelaa jatkossa-
kin, olemme tyytyväisiä!

Lue lisää Mesvacin SUUNNITTELU
-palvelusta ja muista palvelupaketeista 
verkkosivuiltamme >>

Huoltopalvelu on Kaslinkille tärkeä ihan käytännön syistä, sillä tiloissa on lämpötilojen kanssa tarkat kriteerit. 



Teksti: Ilpo Salonen Kuvat: SOK/Jaakko Tähti ja 123RF

Osuuskauppa Keskimaa luottaa Mesvac VARMA Ylläpitopalveluun 
yli sadan toimipaikkansa nosto-ovien, pikarullaovien ja 
kuormauslaitteiden kunnossapidossa. Erilaisia kovassa käytössä 
olevia laitteita on palvelun piirissä useita satoja. 

RÄÄTÄLÖITY 
HUOLTOPALVELU



lläpitopalvelu kattaa kaikkien 
valmistajien laitteiden määrä-
aikaishuollot sekä normaalista 
käytöstä ja kulumisesta aiheu-
tuvat korjaukset varaosineen. 

Määräaikaishuoltojen vuosittaiset huoltokerrat 
sovitaan tuoteryhmäkohtaisesti käyttömäärien 
perusteella. Mesvacin huoltomiehet myös ha-
vainnoivat laitteiden kuntoa ja tekevät ehdotuk-
sia uusintatarpeista. 

– Meillä on erittäin hyvät kokemukset ylläpito-
palvelusta. Puhelinliikenne, sähköpostit ja huol-
tokutsut ovat vähentyneet huomattavasti sen 
jälkeen, kun otimme palvelun käyttöön, kertoo 
Keskimaan huollon työnjohtaja Petri Keteli.

Toiminnan parhaina puolina hän pitää sitä, 
että kunnossapidon laitekohtainen hinta on aina 
tiedossa. Veloitukset ovat kiinteitä kuukausive-
loituksia, ja hinnat ovat voimassa koko sopimus-
kauden ajan eli vaihtoehtoisesti kaksi tai kolme 
vuotta.

– Työn jälki on hyvää varmaan osin senkin 
takia, ettei Mesvac halua tehdä turhia lisähuol-
tokäyntejä. Parempi tehdä kerralla kunnolla, niin 
ei tarvitse jälkeenpäin korjailla, Keteli arvelee.

Nopeus on valttia
Vaurioituneiden ovien korjaamisesta aiheutuu 
lisävaivaa ja -kustannuksia, vaikka vahingon 
aiheuttaja saataisiinkin selville. Keteli miettii, 

voisiko Mesvac-yhteistyötä syventää sellaisiin 
kuljetusliikkeiden autojen tekemien kolhujen 
jälkiselvittelyihin, joissa laite ei tarvitse välitöntä 
korjausta.

VARMA Ylläpitopalveluun voidaan helposti liit-
tää myös lisätoimintoja, kuten päivystyspalveluja 
sekä etätyönä pidettävä asiakkaan sähköinen 
huoltokirja, nimeltään OMATIETO.

Palvelun parhaina puolina Keteli pitää nopeut-
ta: päivystyspalvelu toimii ympäri vuorokauden 
ja yleisimmät varaosat löytyvät huoltoautoista. 
Erikoisemmat varaosat löytyvät Mesvacin kes-
kusvarastosta ja tarvittaessa korvaavat osat tee-
tetään, ellei niitä löydy mistään valikoimista.

– Palvelun hankkiminen on ollut hyvä päätös. 
Voimme keskittyä varsinaiseen työhömme, kun 
huoltopuoli pelaa, Keteli toteaa.

Lue lisää Mesvacin VARMA Ylläpito 
-palvelusta ja muista palvelupaketeista 
verkkosivuiltamme >>

Y Veloitukset ovat 
kiinteitä laitekohtaisia 
kuukausiveloituksia 
koko sopimuskauden 
ajan.



Sveitsiläistä 
tarkkuutta

ormaxin uusissa iMotion 1102 ja 1201 
saranaovikoneistoissa on kapea runko-
rakenne, joka mahdollistaa asennuksen 

myös arkkitehtonisesti vaativiin kohteisiin; esimer-
kiksi sairaaloihin, julkisiin tiloihin, toimistoraken-
nuksiin, ostokeskuksiin ja metroasemille. Tormaxin 
saranaovikoneistot ovat liitettävissä myös kiinteis-
tön ohjausjärjestelmiin. Näitä ovat mm. kulunval-
vonta-, rikosilmoitin-, savunpoisto- ja paloilmoitin-
järjestelmät. 

Tormaxilta on tullut myös uudet liukuoviko-
neistomallit markkinoille: Tormax iMotion 2202 ja 
2302. 

– 2302 liukuovikoneistoissa on harjaton suora-
vetoinen AC-moottori. Moottorin elinikä on mer-
kittävästi pidempi kuin kilpailijoilla, jotka käyttävät 
tasavirtamoottoreita, joissa ovat kuluvat hiiliharjat 
ja kulma-alennusvaihde. 2202 koneisto on kevyt-
rakenteisempi ja siitä löytyy myös harjaton AC-
moottori, kertoo Mesvacin ovi-, puomi- ja porttiau-
tomaatiotuotepäällikkö Miikka Tarkka.

Suomessa huipputuotteistaan tunnettua sveitsi-
läistä Tormaxia edustaa yksinoikeudella Mesvac.

Lue lisää tuotteesta verkkosivuiltamme >>
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Murtosuojaa 
Rulosecilla

ehokkaat rakenteelliset murtosuojat 
ovat tarpeen erilaisissa liike- ja teol-
lisuuskiinteistöissä, joissa tarvitaan vaa-

tivia oviratkaisuja. Rulosec-murtosuojien avulla 
ehkäistään murtoja esimerkiksi kauppakeskuk-
sissa ja erikoisliikkeissä. Murtosuojaratkaisuja 
voidaan käyttää myös lastauslaitureilla ja jäteka-
toksissa.

Mesvac kehittelee ja testaa aktiivisesti omia 
tuotteitaan. Rulosec-murtosuojat on testattu 2. 
ja 3. luokkiin. 2. luokan ruloja käytetään murto-
suojina esimerkiksi kauppakeskuksissa. Suurem-
man riskiluokan kohteissa, kuten apteekeissa 
sekä alkoholikaupoissa, voidaan käyttää 3. luo-
kan ruloja. 

Murtosuojat kuuluvat CE-merkittäviin tuot-
teisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen omi-
naisuudet on eurooppalaisen harmonisoidun 
tuotestandardin tai teknisen arvioinnin mukai-
sia. Näin tuotteen ostajan on helpompi arvioi-
da tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen. 
Merkintä helpottaa myös tuotteiden keskinäistä 
vertailua.

Tehokkaan murtosuojauksen lisäksi myös 
Rulosecin ulkonäkö miellyttää silmää. Mesvacin 

T

murtosuojat voidaan varustaa tyylikkäällä rullan 
peittävällä seinä- ja kattokotelolla, ja ne valmis-
tetaan mittatilaustyönä Mesvacin omassa tuo-
tannossa.

Lue lisää tuotteesta verkkosivuiltamme >>

Rulosec-murtosuojat valmistetaan Mesvacin omalla tehtaalla Kirkkonummen Jorvaksessa.
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Yhden oven 
ratkaisu

irewall palo-ovet T1211 (EI 120) ja T609 
(EI 60) ovat testattu 10 000 ja 200 000 
avautumiseen. Tämä antaa niille merkit-

tävän kilpailuedun muihin palo-oviin nähden. 
– Näillä palo-ovilla on mahdollista toteuttaa 

ratkaisu yhdellä ovella, kun usein on tarvittu 
palo-ovi, jonka lisäksi on ollut vielä erillinen käyt-
töovi, kertoo Mesvac Oy:n palo-ovien tekninen 
tuotepäällikkö Hannu Karila.

Mesvac Firewall T609 ja T1211 vaativat vain 
vähän sivu- ja ylätiloja, joten asennus onnistuu 
pieniinkin paikkoihin. Palonosto-ovien kom-
posiittilevyrakenteen ansiosta ovilamellit ovat 
erittäin kevyitä mutta tehokkaita palosuojia. Kun 
ovi avautuu, niin lamellit pinoutuvat oviaukon 
yläpuolelle vierekkäin säästäen arvokasta tilaa. 

Firewall-ovien ovilamellit voidaan myös tarvit-
taessa maalata tai pinnoittaa esimerkiksi teräs-
levyillä, jolloin oven ilme pystytään muuttamaan 
rakennuksen ulkonäköön sopivaksi. Firewall-ovet 
soveltuvat tietyin rajoittein myös ulko-oviksi. 

Tulipalon sattuessa tai palohälytyksen aikana 
ovet sulkeutuvat itsestään. Teknologian tutki-
muskeskus VTT on antanut hyväksyvän lausun-
non oven palonkestävyydestä.

Lue lisää tuotteesta verkkosivuiltamme >>
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Kompakti 
uutuus

esvacin uutuusmalli GM-1000-ilmasulku 
on kompaktin kokoinen, ja se on helppo 
asentaa erilaisten ovimallien yhteyteen. 

Pienestä koostaan huolimatta se tuottaa tehokkaan 
ilmasuihkun, jota voi säätää yhtä helposti kuin 
isommissakin malleissa. 

Mesvacin ilmasulkujärjestelmä säästää energiaa. 
Ilmasuku myös nopeuttaa tavaransiirtoa niin teol-
lisuudessa kuin liikerakennuksissakin, koska trukki-
en ei tarvitse odotella ovien aukeamista vaan niillä 
on esteetön näkyvyys ja kulku aukoissa.  Ilmasulku 
soveltuu myös erityyppisten rakennusten tuuli-
kaappeihin katkaisemaan ilmavirran aiheuttaman 
vedon.

GM-1000-ilmasulkua käytetään lastausoviau-
koissa, joissa on kuormaustila, sekä eri lämpöisten 
tilojen väliovissa. Ilmasulkua valmistetaan kahta 
kokoluokkaa: 146-malli on tarkoitettu alle kolmen 
metrin aukkoleveyksiin ja 160-malli alle viisimetri-
siin. Aukon korkeus saa olla enintään 2,7 metriä. 

Ilmasulun puhalluskulmaa voidaan säätää asen-
nuksen yhteydessä. Etäisyyden seinästä tulee olla riit-
tävä, jotta ilmasulkua voidaan tarvittaessa kääntää. 
Ilmasulun voi liittää mihin tahansa kulkuaukkoon, ja 
se toimii hyvin erilaisten ovityyppien kanssa.

Lue lisää tuotteesta verkkosivuiltamme >>
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YHTEINEN 
KOHTAUS-
PAIKKA

Teksti: Jaana Kalliokoski Kuvat: Vesa Tyni ja 123RF

Info-Rinki on Mesvacin sisäinen 
foorumi, jossa kohtaavat niin johto kuin 
henkilökunnan edustajat. Se toimii 
kahteen suuntaan: johto tiedottaa 
yrityksen asioista ja työntekijöiden 
edustajat pääsevät esittämään johdolle 
omia ehdotuksiaan ja ideoitaan. 

iedon kulkeminen yrityksen 
sisällä voi olla vaikeaa, erityisesti 
kun yrityksen toiminta on ha-
jautunut ympäri Suomen ja osa 
henkilökunnasta on paljon tien 

päällä, kuten Mesvacissa.
Hyväksi ratkaisuksi tiedonkulkuun Mesvacilla 

on osoittautunut 3–4 kertaa vuodessa kokoontu-
va yhteistoimintaelin, jota kutsutaan osuvasti  

T



kuuluville. Päätöksiä ollaan valmiita tekemään 
nopeasti, sekä toisaalta tarvittaessa miettimään 
ja selvittämään asioita, työsuojelupäällikkö  
Pekka Sundholm kiteyttää.

– Tämän foorumin perustarkoitus on aina ol-
lut se, että tieto liikkuu kaikille henkilöstöryhmil-
le yhtä aikaa ja että ylläpidetään jatkuvaa hyvää 
ja kehittävää vuoropuhelua, Kent Silvan kertoo. 

Työsuojeluun ja hyvinvointiin liittyvät asiat 
ovat tärkeitä Mesvacin kaltaisessa yrityksessä. 

Koska Info-Ringissä on työnantajan edustajan 
lisäksi eri henkilöstöryhmien edustajat, osallis-
tujat kuulevat kokoontumisissa myös muiden 
osastojen kuulumisia. Tapaamisissa voidaan 
esimerkiksi jakaa hyviksi havaittuja käytäntöjä ja 
työtapoja.

– Info-Rinki on taho, jossa tarpeen mukaan 
käsitellään riittävän laajasti erilaisia työhön liitty-
viä asioita. Edustus on tarpeeksi kattava, ja kai-
killa osastoilla on mahdollisuus saada äänensä 

nimellä Info-Rinki. Noin kymmenen hengen ryh-
mä koostuu työnantajan edustajista, eli toimitus-
johtajasta ja talouspäälliköstä, sekä henkilökun-
nan edustajista, eli luottamusmiehistä ja työsuo-
jeluvaltuutetuista ja eri osastojen edustajista. 
Info-Rinkiä vetää toimitusjohtaja Kent Silvan.

Info-Ringissä johto kertoo esimerkiksi yrityk-
sen tuloksesta, tilauskannasta, markkinatilan-
teesta, henkilöstöä koskevista ja muista ajan-
kohtaisista yritystoimintaan liittyvistä asioista. 
Info-Rinki on nopea väylä vaikuttaa asioihin, sillä 
kokoontumisissa saadaan kerralla kaikkien näkö-
kulmat keskusteluun. 

– Me työntekijöiden edustajat sitten viemme 
viestiä eteenpäin omille osastoillemme sähkö-
postilla ja ilmoitustauluilla, Magnus Lindholm 
kertoo.

Lindholm on työntekijöiden pääluottamus-
mies ja edustaja Info-Ringissä. Hän työskentelee 
Mesvacilla asentajana ja kenttäkouluttajana. 

Päätös uusista hitsauspuvuista
Info-Rinki ei ole kuitenkaan vain johdon tiedo-
tusväylä henkilöstölle, vaan myös henkilöstön 
kanava johdolle päin. Toimihenkilöitten työsuo-
jeluvaltuutettu ja luottamusmies Kari Tannijärvi 
kokee Info-Ringin hyväksi ja tarpeelliseksi fooru-
miksi tuoda henkilökunnan asioita julki ja käydä 
niitä läpi työnantajan kanssa. Tannijärvi on Mes-
vacin aluemyyntipäällikkö Salossa.

Info-Rinkiin kuuluvat Marja Jussila (vas.), Pekka Sundholm, Nikke Ström, Jarmo Liukkonen, Jarmo Sinkkonen, Tuomas 
Haapanen, Satu Henriksson, Kari Tannijärvi, Soile Raja-Halli, Kent Silvan



Ne ovatkin usein tapetilla Info-Ringissä, samoin 
kuin uusien aloitteiden esitteleminen. Aloitteet 
tulevat työntekijöiltä ensin oman osaston edus-
tajalle, joka esittelee sen seuraavassa kokoontu-
misessa. Usein aloitteet liittyvät työturvallisuu-
teen tai töiden sujuvoittamiseen.

– Mitä paremmin pystymme perustelemaan 
aloitteet, sitä paremmin ne menevät läpi, Kari 
Tannijärvi tietää.

Esimerkiksi työntekijöiltä tuli aloite hitsaus-
suojavaatteiden hankintaan, koska varsinaiset 
työvaatteet menivät työssä nopeasti rikki. Aloite 
hyväksyttiin Info-Ringissä lähestulkoon saman 
tien. Uudet puvut lisäävät turvallisuutta, mutta 
säästävät myös yrityksen kustannuksia. 

Samalla tavoin Info-Ringissä päätettiin aikoi-
naan huomiovaatteiden hankkimisesta, ennen 
kuin huomiovaatetuksesta tuli lakisääteinen. 

Vuosittain uusi 
tasa-arvosuunnitelma
Info-Ringissä käsitellään ja hyväksytään myös la-
kisääteinen vuosittainen tasa-arvosuunnitelma. 

Hiljattain hyväksyttiin myös työnantajan ja hen-
kilöstön edustajien muodostaman työryhmän 
kokoama toimintaohje, josta ilmenevät yrityksen 
arvot, työpaikan säännöt sekä ohjeet työpaikka-
häirinnän varalle ja työturvallisuuteen. 

Tasa-arvosuunnitelma pohjautuu joka toinen 
vuosi tehtävään henkilökunnan tasa-arvoky-
selyyn, jonka perustella Info-Ringissä tehdään 

päätelmiä mahdollisista epäkohdista ja epätasa-
arvosta niin työtehtävissä kuin palkkauksessakin. 

Magnus Lindholm ja Kari Tannijärvi pitävät 
Info-Rinkiä ja sen toimintaa positiivisena ja tär-
keänä asiana. 

– On hienoa, että työnantaja ottaa henkilö-
kunnan mielipiteet huomioon ja aloitteet tosis-
saan, Lindholm kiteyttää. 

Info-Rinki on johdon ja 
henkilökunnan yhteinen 

foorumi. Kuvassa Kent 
Silvan, Pekka Sundholm, 

Kari Tannijärvi ja Jarmo 
Sinkkonen



Teksti: Tarja Vilhunen

in moo hapkido on korealainen 
itsepuolustuslaji, joka tunnetaan 
laajuudestaan sekä monipuo-
lisuudestaan, ja siihen kuuluu 
runsas määrä potkuja, irrottautu-

mistekniikoita, kaatoja, heittoja ja iskuja. Lisäksi 
siinä oppii väistöjä, torjuntoja sekä kaatumis-, 
hengitys- ja meditaatiotekniikkaa. Hapkidossa on 
erilaisia tyylisuuntia, yleisimmät Suomessa ovat 
Compat hapkido, Kwan nyom hapkido ja Sin moo 
hapkido. 

Taivaallinen
taistelutaito

S

Ville Meriluoto aloitti hapkidon 
harrastuksen noin seitsemän 
vuotta sitten. Heti ensimmäisten 
treenien jälkeen tuntui siltä, että 
tämä on se oikea laji.



Mesvacilla IT-päällikkönä työskentelevä Ville 
Meriluoto oli käynyt pitkään punttisalilla, mutta 
se alkoi tuntua vähän tylsältä yksin puurtamiselta. 

– Kun menin ensimmäisiin hapkido-treeneihin, 
kuvittelin, että punttisalilla treenanneena minul-
la on hyvä kunto. Ensimmäisen puolen tunnin 
jälkeen olin jo ihan poikki ja tuntui, että jalat ei 
kanna. Silti se tuntui omalta lajilta, meininki oli 
iloista ja rentoa. Nuorena katsoi paljon Bruce Lee 
-leffoja, siitä varmaan tuli alun perin innostus 
lajia kohtaan, Ville naurahtaa.

Kuten muissakin itsepuolustuslajeissa, vyön 
väri kertoo tason. Aloitetaan valkoisesta, seuraa-
va väri on keltainen. Sitä seuraa vihreä, sininen, 
punainen ja ruskea, joissa kaikissa on myös ns. 
ylempi taso. Mustassa vyössä onkin sitten 10 
astetta. Varsinaisia vyökokeita ei enää 4. danin 
jälkeen pidetä, vaan korotuksen voi saada merkit-
tävästä työstä Hapkidon hyväksi.

Villellä on ylempi ruskea vyö, ja hän osallistuu 
tammikuussa mustan vyön vyökokeeseen eli gra-
duointiin. 

– Mustan vyön vyökokeessa tehdään kaikki, 
mitä laji tarjoaa. Testataan itsepuolustustekniikat, 
potkut, heitot jne. Otteluosuudessa käydään läpi 
kaikki ottelumuodot, joihin kuuluu pystypaini, 
pystyottelu ja mattopaini, Ville kertoo. 

Ville treenaa noin kuusi tuntia viikossa. Li-
säksi hän opettaa Helsingin Itsepuolustuskoulu 
HIPKO:ssa parina päivänä. 

– Välipäivinä teen tukitoimintoja: käyn puntti-
salilla ja Brasilian jujutsussa. Se tukee mattopaini-
osuutta ja parantaa yleistä kestävyyttä. Punttisa-
lilla taas teen sellaista treeniä, mitä kroppa vaatii.

Ville Meriluoto aloitti Mesvacilla IT-päällikkö-
nä tämän vuoden huhtikuussa. Sitä ennen hän 

oli IT-asiantuntijana emoyhtiö Brandt Groupis-
sa vuodesta 2007, joten talo oli entuudestaan 
tuttu. 

– Työhöni kuuluu kaikkea tietotekniikkaan liitty-
vää, mm. ohjelmistokehitystä, järjestelmien yllä-
pitoa, käyttäjätukena toimimista, Ville kertoo.

Ville Meriluoto osallistuu 
tammikuussa mustan vyön 
vyökokeeseen.



lyhyesti

Nimityksiä syksy 2015
Palo-ovien tekniseksi tuotepäälliköksi on nimi-
tetty konetekniikan diplomi-insinööri Hannu 
Karila. Hannun toimenkuva koostuu tuotteiden 
ja tuoteympäristön CAD-suunnittelusta, kehi-
tysyhteistyöstä päämiesten kanssa, asiakastu-
esta sekä myynnin tuesta. 

Mikael Pekkonen on nimitetty tilaustenkäsit-
telijäksi. Mikael on valmistunut ammattikorkea-
koulun logistiikan alan koulutusohjelmasta ja 
hänellä on kokemusta huolitsijan ja liikenteen-
hoitajan tehtävistä.

Huoltoasentajiksi on nimitetty Veli-Pekka Nie-
mi ja Henri Lepistö. Veli-Pekka toimii Oulun 
sedulla ja Henri Jyväskylän seudulla. Molemmil-
la on sähköasentajan koulutus. 

Lyhyesti

Jarmo Korkiakosken 
muistoa kunnioittaen

Pitkäaikainen työntekijämme 
Jarmo Korkiakoski menehtyi va-
kavan sairauden uuvuttamana 
viime huhtikuussa. Jarmo työs-
kenteli Mesvac Oy:ssä 80-luvun 
alusta lähtien, toimien vuosi-
kymmenten varrella mm. teh-

taan työnjohtajana ja asennustyönjohtajana. 
Viimeisinä vuosina hän työskenteli tilaustenkä-
sittelijän toimessa, missä kokemus ja rautainen 
ammattitaito pääsivät erityisen hyvin esille.

Muistamme Jarmon haastavasta työstä 
nauttivana, intohimoisena jääkiekon ja jalka-
pallon ystävänä. Jäämme kaipaamaan kärsi-
vällistä ja huumorintajuista työtoveria.



Päätoimittaja Kent Silvan Toimituspäällikkö Soile Raja-Halli Toimitus Otavamedia Oy, Asiakasviestintä
Mesvac Oy Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas  Puh. 010 836 3000 Faksi 010 836 3099 S-posti etunimi.sukunimi@mesvac.fi
www.mesvac.fi

Nostaen & Taittaen 2/2015


