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 S
uven jälkeen alkanut arki on ollut meille tavanomaista kii-
reisempää, sillä osaa lomalta palaavista odotti normaalien 
työtehtävien lisäksi messuosaston loppuvalmistelut Habitarea 
varten. Messutapahtumassa Scancerco esitteli esteettömät 

sisustusovensa ja painikevaihtoehdot niihin. Messut tarjosivat meille 
lukuisia mielenkiintoisia keskusteluja asiakkaiden ja alan vaikuttajien 
kanssa, puhumattakaan uusista kontakteista ja projekteista syksylle ja 
ensi talveen. Iloksemme osastollamme vierailtiin ahkerasti ja ovet kiin-
nostivat sekä kuluttaja-asiakkaita, suunnittelijoita että rakennuttajia. 

Yksi syksyn kärkihankkeistamme on viivakoodien asteittainen käyt-
töönotto. Muutoksen myötä korvaamme nk. perinteisen keräilyn vii-
vakoodiskannerin kanssa tehtävällä keräilyllä. Muutos koskee tavaran 
keräilyssä ja lähettämisessä ensin jo viivakoodin omaavia tuotteita, 
myöhemmin myös muita. Aikataulullisesti skannerit otetaan käyttöön 
marraskuusta alkaen tuoteryhmä kerrallaan. Mitä nopeampi on tuot-
teen kiertoaika, sitä nopeammin se saa viivakoodin järjestelmäämme. 
Toivon, että myös asiakkaamme voivat hyödyntää viivakoodejamme 
osana omaa logistiikkaansa. 

Sana "käyttöönotto" saa projektin kuulostamaan helpolta, muttei va-
litettavasti ole sitä. Ennen kuin varasto on siinä kunnossa, että keräily 
sujuu jouhevasti tarvitaan melkoinen määrä työtunteja. Käytännössä 
tämä tarkoittaa mm. inventaariota ja kaikkien tuotteiden läpikäymis-
tä, hyllypaikkojen uudelleen organisointia ja tuotteiden kirjaamista 
uusiin hyllyosoitteisiin sekä hyllykarttojen tuottamista. Olemmekin 
palkanneet lisämiehitystä kahden henkilön verran tähän kehityspro-
jektiin. 

Vanha järjestelmä osoitti heikkoutensa, kun varastossa vaihtui henki-
lökuntaa: asiakkaille lähteneisiin toimituksiin alkoi ilmaantua lähetys-
virheitä, koska valtava hiljaisen tiedon määrä ei ollut siirtynyt uusille 
tekijöille. Lisätyötä ja -kustannuksia aiheuttavina niillä on ollut vaiku-
tuksensa myös asiakkaan tuotannon sujuvuuteen. Vaikka muutoksen 
myötä hiljaisen tiedon määrä laskee ja virheiden oletetaan poistuvan, 
on varastotyöntekijöidemme ammattitaito edelleen avainasemassa 
hyvän asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa. 

Meillä on myös alustavia suunnitelmia hankkeesta, joka mahdollistai-
si asiakastilausten vastaanottamisen suoraan järjestelmäämme. Sen 
tavoitteena on vähentää sekä työmäärää että virheitä. Mikäli teillä on 
vastaavanlaisia hankkeita tai haluaisit keskustella asiasta lähemmin, 
niin olethan yhteydessä joko myyntiimme tai suoraan minuun. 

Toivon, että tämä Helakka-lehti tarjoaa mielenkiintoista ja sinua kiin-
nostavaa sisältöä. 

Toivotan samalla kaikille hyvää ja kiireistä syksyä!

Scancerco astuu EAN-aikaan

Ydinlupauksemme yritysasiakkaillemme 
on olla tavarantoimittajakumppani, johon 
voi aina luottaa ja joka toimii yksilöllisesti 
kunkin asiakkaan parhaaksi. Pyrimme 
tuottamaan asiakkaallemme paitsi 
 vastinetta rahoille myös toiminnallista, 
emotionaalista ja symbolista lisäarvoa.

Tapio Juujärvi
toimitusjohtaja
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00500 Helsinki
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Kansi:  
Julius Jansson/Unsplashed 

NOUTOMYYNTI  
KIIREELLISIIN  
TUOTETARPEISIIN

Scancercon noutomyynti palvelee 
erityisesti pääkaupunkiseudun asiak-
kaita ja heidän työmaitaan tilanteis-
sa, joissa tuotteet tarvitaan nopeasti. 
Noutomyynnistä voit sekä noutaa 
että ostaa kaikkia varastotuotteitam-
me ja -lisätarvikkeita. Tulevaisuudes-
sa myös asennustarvikkeet tulevat 
kuulumaan noutomyynnin tuotevali-
koimaamme.

Noutosi sujuvuus lisääntyy, kun 
teet etukäteistilauksen sähköpostitse 
myynti@scancerco.fi tai soittamalla 
asiakaspalveluumme 09 7743 270.

Noutomyyntimme palvelee arkisin 
8.00–16.00, osoitteessa Suvilahden-
katu 10 B, 3 krs.

!
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 H
elsingin Messukeskus toimi 
viiden päivän ajan uusim-
pien sisustustuotteiden 
ja -trendien näyttämönä 

syyskuun puolivälissä, kun Habitare 
avasi ovensa 49. kerran ammattilais- 
ja kuluttajayleisölle. Myös Scancerco 
ihastutti vieraita tapahtumassa tyylik-
käillä Scanforma-sisustusovillaan, joi-
den esteettömyys, kauniit pintamate-
riaalit, vähäeleisyys ja tekninen laatu 
herättivät runsaasti kiinnostusta ja 
saivat vuolasta kiitosta. Scanforma 
Architecture & Design on Scancercon 
aputoiminimi ja lyhennettynä oma 
arkkitehtuurituotteiden merkki.

Kolme esteetöntä ovityyppiä

Evokit-taskuliukuovet ja Sesam-pin-
taliukuovet tarjoavat käytettävyyttä 
ja tehokasta tilankäyttöä entistä 
pienempiin asuinneliöihin. Näistä en-
simmäisen ovilehti sukeltaa seinän si-
sään integroituun ovitaskuun, silloin 
kun ovi avataan ja jälkimmäinen liu-
kuu seinäpinnan edessä. Valkoiseksi 
läpivärjätty saarniviilutettu Evokit-ovi 
yhdisti asiakastoiveet näkyvistä 

Scancercon sisustusovet hurmasivat Habitaressa

puusyistä ja valkoisesta väristä. Osas-
ton ovista Sesam ja kaksi Evokit-ovea 
oli toteutettu erilaisilla raitakuosisilla 
teknisillä puuviiluilla. Osaston kuva-
tuin ja puhuttavin kohde oli oliivi-
saarniviilutettu Spirit-piilokarmiovi, 
josta ulospäin näkyi ainoastaan 
minimalistinen musta painike. Muu 
heloitus, kuten magneettilukko ja 
piilosaranat oli piilotettu ovilehteen 
ja karmeihin. 

Esitellyistä sisustusovista neljä oli 
viimeistelty modernisti peitelistatto-
maksi, yksi perinteisesti peitelistoin. 

Vaihtoehtoja valittavaksi

Vierailijat pääsivät myös hypistele-
mään sisustusovien uusia pintama-
teriaaleja, limbaa ja neljää läpivärjät-
tyjä saarniviilua. Ehkä jopa yllättäen 
puuviilujen pidetyimmät viilut eivät 
olekaan tuttuja ja turvallisia vaan 
selkeästi yksilöllisiä ja visuaalisesti 
vahvoja. Viilutetuista suosituim-
mat olivat nimittäin vaneri-nimellä 
kulkeva tekninen raitaviilu ja upeasti 
vahvakuvioinen oliivisaarni. Pinta-
materiaalivalikoimaa täydentävät 

myös uudet puukuosiset laminaatit 
harmaana ja greigenä. Myös painike-
uutuudet noudattivat sisustusovien 
minimalistista konseptia. Minirosetil-
listen painikkeiden lisäksi tarjolla oli 
litteäkilpisiä versioita. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

Testattu tuote: Renner YS M303 
HYDRO-OIL sävytys: tammi
Testaaja: Hyvinkään Puuseppien Oy
Testikohde: höylätty ja hiottu mas-
siivi tammi

TUOTETESTI

Työvälineet: Hajotusilmaruisku,  
välihionta käsin hiomasienellä,  
karkeus 100. Huoltokäsittelyt käyttö-
kohteessa tehtävissä myös sivelti-
mellä.
Pohjatyö: Uusi höylätty puu, hiottiin 
kevyesti tarttuvuuden takaamiseksi.
Sekoittuvuus: Vaati työnaikaista se-
koittamista, etteivät pigmentit painu 
astian pohjalle.
Levittyvyys: hyvä, levittyi tasaisesti
Tasoittuvuus: Ruiskulla levitettäessä 
hyvä, muuta levitystapaa ei kokeiltu.
Peittävyys: kuultava, peittävyys riip-
puu sävytysasteesta ja sävystä
Välihionta: käsin hiomasienellä, 
karkeus 100
Pinnoitekerrokset: Tehtiin kaksi, 
hyvä lopputulos. 

Kuivumisaika: 1h ilmastoidussa 
tilassa, 20 oC
Arvio tuotteesta: Vaikka kyseessä 
öljy, tuloksena saatiin tasainen lak-
kamainen pinta. Aiemmin olemme 
lakanneet ulkokäyttöön tulevat ja-
lopuupintaiset tuotteet sisäpuolelta 
ja öljynneet ulkopuolelta. HYDRO 
-OIL käy hyvin sekä sisälle että ulos 
ja nyt  pärjätään yhdellä aineella. 
Lisäksi tuotteet ovat helpommin 
huoltokäsiteltävissä. Tulemme teke-
mään aineelle omia säätestejä, ja jo 
ensi suvena tiedämme, miten tuote 
pärjää muille vastaaviin olosuhteisiin 
tarkoitetuille pinnoitteille.
Käyttökohteet: kovapuiset ulko-
kalusteet, -ikkunat, -ulko -ovet 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

Vasemmalta: käsittelemätön tammi, kerta- 
ja tuplakäsittelyt Hydro-Oil-kovapuuöljyllä.
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Indrek Sauga on toiminut Scancerco Oy:n hallituksen puheenjohtajana 
ja on nykyisin myös yrityksen vähemmistöosakas. 

HENKILÖHAASTATTELU

Indrekiltä kysyttyä

Osallistutko Scancercon  
arkeen ja miten? 
En osallistu Scancercon operatiiviseen 
arkeen, sillä luotan sen hallituksen 
kolmen muun jäsenen kykyyn johtaa 
yritystä. Olen Scancercon omistajan, 
Ascalon GmbH:n edustaja ja siten 
hallituksen puheenjohtaja ja omis-
tajaohjauksen sanansaattaja. Joka 
kuukausi pidettävissä hallituksen 
palavereissa käsittelemme yhdessä 
strategisia aiheita. VBH:n työnkuvan 
ansiosta etsin ja esittelen osaltani 
Scancercolle myös uusia ideoita ja 
tuotteita asiakkaille tarjottavaksi. 

  
Mitkä ovat sinulle tärkeimmät 
strategiset painopisteet  
Scancercon toiminnassa?
Kuten VBH:lla, myös Scancercolla 
tärkeintä on asiakas. Jotta asiak-
kaamme voivat keskittyä omaan 
ydinliiketoimintaansa, tuotantoon 
ja myyntiin, meidän tehtävämme on 
tarjota heille kattavasti heidän tarvit-
semiaan tuotteita ja olla läsnä silloin, 
kun he tarvitsevat tietoa tai tukea 
tuotevalinnoissaan.  

  
Mitä etua yhteistyöstä VBH:n 
kanssa on Scancercon asiakkaille? 
Yhteistyö laajentaa Scancercon 
tavarantoimittajaverkostoa ja sitä 

 I
ndrek työskentelee Scancerco Oy:n 
lisäksi myös VBH Estonian toimi-
tusjohtajana sekä VBH-konsernin 
tulosvastuujohtajana seitsemässä 

maassa 26:sta, joissa yritys toimii. 
Yksi näistä vastuumaista on Suomi. 

Työssään Indrek motivoituu uu-
sista mahdollisuuksista, haasteista 
ja uuden oppimisesta. Jokainen maa 
ihmisineen on erilainen ja ongelmien 
ratkaiseminen on hänelle mieluisaa. 
Monessa taloudellisessa kriisissä 
keitetty toimitusjohtaja on auttanut 
yrityksiä hädässä ja sammuttanut  
tulipaloja monessa maassa. Raken-
nustuotteiden tukkukaupan alalla 
Indrek on työskennellyt yhteensä  
23 vuotta, josta ensin toimitusjohta-
jana Lokmanilla ja sen jälkeen yrityk-
sen ostaneella VBH:lla. 

Scancercon ja Indrek Saugan tiet 
kohtasivat vuonna 2012, kun VBH 
Estonia etsi yhteistyöpartneria  
Suomesta. Silloisen Scanfinn Oy:n 
laaja HOPPE-tuotteiden sortimentti 
täytti VBH:n ostotarpeet ja samalla 
löytyi myyntikanava saksalaisille  
ikkunatarvikkeille. Aktiivinen yhteis-
työ on palvellut Suomenlahden  
molemmin puolin olevia asiakkaita 
joustavasti ja nopeasti siitä lähtien. 
Myös sisäinen tuotekoulutus  
nykyisten sisaryritysten välillä on  
aina hoitunut ketterästi ja asiantun-
temuksella.

kautta myös tuotevalikoimaa. Koska 
kansainvälisesti toimiva VBH on myös 
maailman tunnetuimpien tuote-
merkkien suurostaja, se tarjoaa myös 
toimitusvarmuutta ja –nopeutta sekä 
mahdollistaa kilpailukykyiset hinnat 
markkinoilla. 

  
Miksi Scancerco on  
asiakkailleen hyvä kumppani? 
Koska Scancercolla työskentelee 
hyviä ja osaavia ihmisiä. Bisnestä 
tekevät ihmiset tahtotiloineen, eivät 
yritykset. Scancercossa ratkaisukes-
keinen halu palvella asiakasta ja etsiä 
sekä toimittaa tarpeita vastaavia 
tuotteita ja palveluita tekevät Scan-
cercosta hyvän kumppanin.

Scancercon halu toimia suunnan-
näyttäjänä ja tuoda maailman tuulia 
totuttuun suomalaiseen tuotevali-
koimaan tekevät yrityksestä mainion 
partnerin nyt ja tulevaisuudessa. 
Ascalonin omistuksessa Scancerco 
palvelee asiakkaitaan luotettavasti 
niin Suomessa kuin naapurimaissa.

  
Mitkä ovat mielestäsi  
Scancercon viisi tärkeintä asiakas-
arvoa tuottavaa tekijää? 
Tärkeimmät tekijät ovat oikeanlaiset 
ihmiset, tekninen tietotaito, avoin 
ja läheinen vuorovaikutus asiakkaan 
kanssa, laaja tuotevalikoima sekä 
tahto kehittyä.

Indrek Sauga,  
kosmopoliitti yritysvaikuttaja
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Indrek on VBH 
Estonian toimitus-
johtaja ja toimii 
VBH-konsernin 
tulosvastuujohtaja-
na seitsemässä eri 
maassa.

Viereinen sivu: 
Polkupyöräilyä 
Indek on harras-
tunut 15 vuotta ja 
hän kilpailee myös 
aktiivisesti. 

Urheilullinen perheenisä

Indrek Sauga on syntynyt entises-
sä Neuvosto-Virossa vappupäivänä 
vuonna 1972. Tätä ympäri maailman 
juhlittavaa työntekijöiden päivää 
vietetään myös itsenäisessä Virossa 
vapaapäivänä. Indrek on kartuttanut 
osaamistaan työelämäkokemuksen 
lisäksi mm. kahdella korkeakoulutut-
kinnolla, joista ensimmäinen valmen-
tamisesta ja toinen kansainvälisestä 
taloudesta ja yritysjohtamisesta. 
Jokainen päivä tuo edelleen tiedon-
janoiselle jotain uutta ja opittavaa. 
Indrek perheineen asuu Tallinnan 
lähellä. Mari-vaimon kanssa yhteistä 
taivalta hän on kulkenut jo 30 vuot-

ta. Jälkikasvua perheessä edustavat 
13- ja 19-vuotiaat pojat.

Vapaa-ajallaan Indrek on paitsi 
intohimoinen, myös huippukuntoi-
nen urheilun harrastaja. Viimeiset 
15 vuotta on kulunut polkupyöräilyn 
parissa, jossa hän on vuonna 2018 
saavuttanut VBH Estonia -joukkueen 
jäsenenä Estonian Cup -mestaruus-
kisoissa toisen sijan yritysluokassa. 
Joukkue on tämän vuoden kisassa 
DB Schenkerin jälkeen toisena ennen 
viimeistä osakilpailua. Toivottavas-
ti näemme VBH:n joukkueen tänä 
vuonna korkeimmalla palkintosijalla! 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

5 x lisävarusteet 
Roto-katto ikkunoihin  
 
Screen ZAR 
• ulkopuolinen markiisi
• läpinäkyvä, kestävä verkko
• suojaa kuumuudelta ja valolta
• manuaalinen käyttö

RotoTherm ZRO 
• ulkopuolinen rullasuoja
• lisää ikkunan energiatehokkuutta
• valoa läpäisemätön
• ulkomelua vaimentava
• seinäkytkin / kauko-ohjain
• sähköinen käyttö

Exclusive ZRE 
• sisäpuolinen rullaverho
• valoa läpipäästävä 
• portaaton asentosäätö
• suojaa kuumuudelta
• 30 sävy- ja printtivaihtoehtoa
• manuaalinen / sähköinen käyttö

Pimennysrulla ZRV 
• sisäpuolinen pimennysverho
• täysin pimentävä
• hopeoitu puoli eristää kuumuudelta
• portaaton asentosäätö
• 30 eri sävy- ja printtivalikoima
• manuaalinen käyttö

Laskosverho ZFA 
• sisäpuolinen laskosverho
• kevyesti pimentävä
• laaja valikoima sävyjä ja printtejä
• manuaalinen käyttö

Lisätiedot
Vladi Kornilov, 040 1823 554 
vladimir.kornilov@scancerco.fi
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 S
uodattimen valinnassa kan-
nattaa panostaa tehokkaisiin 
suodattimiin. Suodattimien 
väliset hintaerot ovat pienet, 

joten satsaus laadukkaaseen suo-
dattimeen kannattaa. Säännöllisesti 
vaihdetun suodattimen vaikutus 
sisäilman laatuun on merkittävä.

Huono sisäilma aiheuttaa erilaisia 
terveyshaittoja. Tavallisimpia ovat hen-
gitysteiden ärsytysoireet, kuten nenän 
tukkoisuus ja vuoto, silmien kutina, 
kurkun kuivuus ja käheys sekä kuiva 
yskä. Väsymyksestä ja päänsärystä 
oirehtivat voimakkaimmin yleensä 
lapset. Epäpuhdas sisäilma rasittaa 
erityisesti keuhkosairaita ja allergioista 

Antimikrobinen allergeeni suodatin  
täydentää suodatinvalikoimaa

kärsiviä henkilöitä, joiden hapenotto-
kyky on jo valmiiksi alentunut.*

Uusi antimikrobinen 
allergeenisuodatin
Scancerco on ottanut tuotevali-
koimaansa uuden antimikrobisen 
allergeenisuodattimen, jolla on 
vastaavat suoritusarvot kuin nykyisel-
lä allergeenisuodattimella. Samaan 
hintaan myytävässä suodattimessa 
on lisäetuna antimikrobinen erikois-
käsittely, joka estää mahdollisen mi-
krobikasvuston suodattimessa. Tätä 
ominaisuutta indikoi suodattimen 
vihreä väri.

Allergeenisuodattimet sopivat käytet-
täväksi silloin, kun vaaditaan hyvää 
siitepölyn ja sitä isompien hiukkasten 
suodatustehoa. Allergeenisuodatti-
met keräävät tehokkaasti tuloilman 
epäpuhtauksia suodattimen tukkeu-
tumatta ja ilman, että ilmamäärät 
vähenevät. Elektrostaattisen suodat-
timen suodatusteho muuttuu käytön 
aikana, siihen kertyneiden hiukkas-
ten määrän mukaan. Siksi suodatin 
tulisi vaihtaa puhdistamisen sijaan. 
Suodatusolosuhteet vaikuttavat 
suodattimen käyttöikään. Esimerkiksi 
kaupunkiolosuhteissa suodattimen 
vaihtoa suositellaan vähintään  
1–2 kertaa vuodessa.

Hyvän ilmanvaihdon tärkeät osatekijät ovat korvausilma-
venttiilit sekä niissä käytettävät laadukkaat suodattimet, 
unohtamatta säännöllistä suodattimien huoltoa ja vaihtoa.

ILMANVAIHTO

Uuden sukupolven allergeenisuodatin estää mahdollisen mikrobikasvuston kasvun suodattimessa.

*kiinteistölehti.fi-sivustolla 16.6.2017 julkaistu Suomen terveysilma Oy:n artikkeli.
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Allergeenisuodatin on oikea valinta 
silloin, kun tarvitaan tehokas siitepö-
lyn suodatus ilmamääristä tinkimättä.

Allergeenisuodattimet sopivat ylei-
sempiin venttiilimalleihin Suomessa. 
Biobe-venttiileistä allergeeni suodatin 
sopii VS-, DUO-, XS-, Junior-, Ther-
moMax-, ThermoVent- ja Thermo 
Plus- korvausilmaventtiileihin.

F7suodatin 
F7-suodatinmateriaali on erikois-
paperia ja suodattimen runko on 
valmistettu kierrätyskelpoisesta 
muovista. Suodatin on kertakäyttöi-
nen ja se suositellaan vaihdettavaksi 
1–2 kertaa vuodessa. Scancercon 
valikoimaan kuuluvaa F7-suodatinta 
käytetään Biobe ThermoVent-tuloil-
maikkunaventtiilissä. 

G3kuitusuodatin 
G3-luokan suodattimen kuituraken-
ne on hyvin tiheä, joten se estää 
tehokkaasti ilman epäpuhtauksien 
pääsyn sisätiloihin. Suodattimen ma-
teriaalina on polyesterikuitu. Tiiviin 
kuiturakenteen vuoksi suodatus on 
tehokasta, mutta ilmamäärät ovat 
alempia kuin avorakenteisissa suo-
dattimissa. Suodattimen suositeltava 
vaihtoväli on 1–2 kertaa vuodessa.
Kuitusuodatin sopii ikkunakarmiin 
asennettuihin Biobe-korvausilma-
venttiileihin (VS, DUO, Junior). 

Karkeasuodatin 
Karkeasuodatin sopii käytettäväksi, 
silloin kun ei vaadita tehokasta hiuk-
kassuodatusta, vaan ainoastaan pi-
tämään hyönteiset ja isommat roskat 
ulkona. Karkeasuodattimen materi-
aalina on verkkomainen polyesteri, 
joka voidaan pestä esim. astianpe-
suaineella. Suodatin kestää noin  
3–4 vuotta. 

Karkeasuodatin sopii yleisimpiin 
käytössä oleviin korvausilmavent-
tiileihin. Biobe-venttiileistä se sopii 
ikkunakarmiin asennettuihin Biobe- 
korvausilmaventtiileihin (VS-, DUO-, 
Junior-malliin ja pystyventtiiliin).

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Kim Konnos

Lisätiedot: 
Kim Konnos, 040 5619 508
kim.konnos@scancerco.fi

Suodattimien luokittelun pääluokat

Suodatin Karkeasuodatinluokka

G2                                                   ISO coarse 30%–40%          

G3                                                   ISO coarse 45%–55%

G4                                                  ISO coarse 60%–70%

Suodatin PM-hiukkaskokoluokka

ePM1                          ePM2,5                      ePM10

M5                                             5%–35%                       10%–45%                 40%–70%

M6                                             10%–40%                     20%–50%                  60%–80%

F7                                              40%–65%                     65%–75%                  80%–90%

F8                                              65%–90%                     75%–95%                  90%–100%

F9                                              80%–90%                    85%–95%                  90%–100%

Vanhaa EN 779- standardilla saavutettua suodatinluokkaa ei voi suoraan  
muuntaa standardin EN ISO 16890 mukaiseksi. Suuntaa-antavat vertailut alla 
olevissa taulukossa.

Hienot suodattimet

pääluokka mittausväli (µm ja luokitus) määritelmä PM-hiukkasille

ePM1,5                                             0,3 ...1 ja erotusaste >_ 50%                       Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijal-
taan 1 µm aukon 50-prosenttisesti

ePM2,5                                             0,3 ... 2,5 ja erotusaste >_ 50% Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijal-
taan 2,5 µm aukon 50-prosenttisesti

ePM10                                              0,3 ... 10 ja erotusaste >_ 50%                     Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijal-
taan 10 µm aukon 50-prosenttisesti

Coarse                                              0,3 ... 10 ja erotusaste >_ 50%                     Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijal-
taan 10 µm aukon 50-prosenttisesti

Karkeat suodattimet

ISO Coarse %-luvut kertovat, kuinka  
paljon PM10-hiukkasia kyseinen suodatin  
suodattaa.

ePM %-luvut kertovat kuinka monta prosenttia suodatin suodattaa kyseisen ePM- 
koko luokan hiukkasista.

Taulukoiden lähde: Talotekniikkateollisuus ry, julkaistu 38/2017 talotekniikkateollisuus ry:n sivustolla.

Hienosuodattimien suodatusluokat 
jaetaan F5–F9 -luokkiin. Kullakin hie-
nosuodatinluokalla on  oma prosent-
tilukunsa, joka kertoo kuinka suuri 
osa yli 0,4 μm kokoisista hiukkasista 
(1 μm on millin tuhannesosa) on jää-
nyt suodattimeen.  

 
F-luokan suodatusteho-%:
• F5-suodatin 40%
• F6-suodatin 60%
• F7-suodatin 80%
• F8-suodatin 90%
• F9-suodatin 95%

Suodattimien luokittelu
Suodatinluokat vaihtuivat 2018 SFS-EN 779-standardin mukaisesta kolmesta G-, 
M- ja F-luokasta uuteen neljään SFS- EN ISO 16890 standardin ePM1, ePM2,5, 
ePM10 sekä ISO Coarse -luokkaan. Pääsääntöisesti kaikki karkeat suodattimet 
(G1–G4) siirtyivät suoraan ISO Coarse -luokkaan. Hienot suodattimet (M- ja 
F-luokka) jaetaan suodatettavan partikkelikoon ja erotusasteen määrityksellä.

G-luokan suodattimet pysäyttää kaikkein karkeimmat hiukkaset. Karkeilla hiuk-
kasilla tarkoitetaan silmällä havaittavissa olevaa pölyä. esim. vaatepöly.
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OVI JA IKKUNATEOLLISUUS

 M
usta on suosittu väri 
ovien- ja ikkunanpainik-
keissa ja erityisesti sen 
mattaversio. Yhdistä-

mällä mattamusta muiden värien ja 
materiaalien kanssa, saadaan hyvin-
kin erilaisia tunnelmia asuntoihin ja 
julkisiin tiloihin. Harmaaseen yhdis-
tettynä kokonaisuus on tyylikäs ja 
hillitty, mustassa taas huomaamaton. 
Valkoista vasten mattamusta nousee 
pääosaan sävykontrastin myötä. 
Mattamusta on myös erinomainen 
painike vaihtoehto värikkäiden tren-
disävyjen kaverina sisustuksessa. 

Mattamustien  
painikkeiden valikoima
HOPPE on panostanut painikevali-
koimassaan F9714M-mattamustaan, 
josta löytyy useita malleja oviin ja 
ikkunoihin. Monet Hoppen suosituim-
mista sarjoista, kuten Dallas, Tôkyô ja 
Toulon ovat saatavana mattamustana.

Mattamustat HOPPE-painikkeet 
ovat valmistettu alumiinista, mikä 
on ihanteellinen materiaali, koska 

on ajaton painikeväri 
ikkunoihin ja oviin 

Mattamusta painike nousi suosioon muutama vuosi sitten 
ja jatkaa menestystään tyylikkäänä ja pitkäikäisenä sisä- ja 
ulko-ovien ja ikkunoiden painikkeina. 

se ei ruostu. Alumiini on erityisen 
kestävä mekaaniselle rasitukselle 
sekä ympäristövaikutuksille kuten il-
mankosteudelle. Lisäksi materiaalilla 
ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia 
ja voidaan kierrättää vähäisellä ener-
giamäärällä. Alumiinipainikkeiden 
hoidoksi riittää puhdistus kankaalla 
ja vedellä.

Ylärivi:  
2 x Stockholm-malli avain-
kilvellä ja oik. minirosetil-
lisena.

Alarivi: 
Vas. lukittava Toulon-ikku-
nanpainike ja oik. Toulon 
terassi- ja parvekepainike.

Kuten kaikki HOPPE-tuotteet, 
myös mattamustat painikkeet on  
valmistettu Euroopassa ja niillä  
on kymmenen vuoden toimivuusta-
kuu mekaaniselle toiminnalle. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

Lisätiedot: 
myynti, 09 7743 270
myynti@scancerco.fi

MATTAMUSTA



Helakka 3/2019 | Scancerco Oy 9

lyttävät lukittavan oven avautumisen 
pelastussuuntaan.

Kätisyys maailmalla 

Yksi maailman vanhimmista standar-
deista on ovien kätisyyden tunnista-
miseen liittyvä DIN 107. Sitä täyden-
tävä DIN EN 12519 sisältää ovien 
sijaintiin liittyvän terminologian. 

Eurooppalainen EN 1935 / DIN 
EN 12519 / DIN 107 määrittää, että 
myötäpäivään avautuvia ovia ja ikku-
noita pidetään vasenkätisinä ja vas-
tapäivään avautuvia oikeakätisinä, 
tai vaihtoehtoisesti oven saranapuo-
len sijainnin mukaan oven vetosuun-
ta huomioiden.

Amerikan mantereella kätisyys nime-
tään saranapuolen mukaan. Sekä  
sisään että ulospäin avautuvat ovat  
vasenkätisiä, jos saranat ovat ovilehden 
vasemmassa reunassa, ja toisinpäin. 
Lisäksi eritellään, onko ovi sisään vai 
ulospäin avautuva. Australiassa  
sovel letaan nk. jääkaapin ovi -periaa-
tetta, jossa kylmäkaapin ovea ei kos-
kaan avata sisältä päin. Näin ollen  
oikeasta reunasta saranoitu ovi on  
oikeakätinen. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 

 U
uden oven odotus saattaa 
päätyä pettymykseen, jos 
saranointi onkin eri puolel-
la ovea, kuin missä sen on 

olettanut olevan. Turhautumista ei 
vähennä sekään, että kömmähdys voi 
sattua kenelle tahansa.

Oven kätisyydestä on lähes yhtä 
monta tulkintaa kuin tulkitsijaa. Vä-
liovissa, joiden heloitus tai raken-
teelliset elementit ovat käytettävissä 
peilikuvana, ei ole tarvetta määritel-
lä kätisyyttä. Tällaisia ovat esimerkik-
si liukuovet, joita ei lukita. Kun oveen 
lisätään lukitusominaisuus, kätisyy-
den määrittely tulee tarpeeseen. 

Erityisesti saranaovien kohdalla kä-
tisyyden määrittäminen voi saada ai-
kaan kiivaan väittelyn, kun yksi tar-
kastelee kätisyyttä saranoista, toinen 
painikkeen sijainnista tai käsiotteesta 
ja kolmas oven avautumiskaarella. Kä-
tisyyttä tulkitaan myös mm. isommas-
ta tilasta pienempään siirtymän kaut-
ta. Kätisyyden tulkintaa vaikeuttaa 
myös se, että toisaalla oven ulkopuo-
leksi katsotaan eri puoli kuin toisaalla 
ja jossakin suljettava tila lukitaan sisäl-
tä päin ja toisaalla ulkoa päin.

Sisäänpäin avautuvat 
haastavat kätisyyskäsitteen
Saranaovia on auki vedettäviä ja auki 
työnnettäviä eli sisäänpäin avautuvia. 
Auki vedettävää ovea kutsutaan maa-
ilmalla pull-ovityypiksi tai out-swing 
oveksi ja auki työnnettäviä push-ovek-

si ja in-swing-oveksi.  Se mistä avautu-
minen määritetään, vaikuttaa suoraan 
siihen pidetäänkö ovea auki työnnet-
tävänä vai auki vedettävänä. Se taas 
vaikuttaa kätisyyteen. Siksi kätisyystul-
kinta ei ole yksiselitteinen.

Kuten kokemuksesta tiedämme, 
Suomi on auki vedettävien sarana-
ovien luvattu maa. Auki vedettäväs-
sä ovessa vedämme ovilehden auki 
itseemme päin. Pidämme ovilehden 
etu- eli ulkopuolena ovilehden veto-
puolta, jolle oven avautumiskaari piir-
tyy. Tällöin ovikarmin sisäpinnat eivät 
näy oven ulkopuolelle. Tällainen ovi 
lukitaan meillä tyypillisimmin oven ta-
kapuolelta eli sisäpuolelta. Suomes-
sa näkee harvemmin toteutusta, jos-
sa ovi on asennettu seinään niin, että 
karmit näkyvät ensisijaisiin tiloihin.

Auki työnnettävän ovityypin käti-
syyden määrittäminen aiheuttanee 
meillä eniten päänvaivaa, sillä meillä 
toissijaiseen tilaan avautuvaa ja siel-
tä käsin auki vedettävää ovea ei kut-
sutakaan auki työnnettäväksi vaan 
avautumiskaaren mukaisesti auki ve-
dettäväksi. Käsitettä sekoittaa lisäksi 
Suomessa vielä harvinainen ovityyppi, 
jossa ovilehti on sijoitettu karmin en-
sisijaisen tilan puolelle, mutta ovilehti 
avautuu toissijaiseen tilaan karmiensa 
väliin. Tässä ovessa karmit rajoittavat 
avautumiskulmaa, mutta ne eivät näy 
ensisijaiseen tilaan kuten eteiseen tai 
olohuoneeseen. Auki työnnettävät 
ovat meillä harvinaisempia mm. sik-
si, että turvallisuusmääräykset edel-

Kimurantti kätisyys

Mitkä ovet ovat sinusta vasenkätisiä? Onko joukossa myös oikeakätisiä?

Lue koko juttu kuvaesimerkeillä: 
scancerco:fi/jutturuutu
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Helat pinnoitetaan joko korroosion estämiseksi tai halutun 
värin ja tekstuurin aikaansaamiseksi. Yleisimpiä näistä ovat 
mm.  jauhemaalaus, kromaus, sinkitys, messingöinti,  
eloksointi ja passivointi.

 J
o tuotteen suunnitteluvaiheessa 
on määriteltävä tuotteen käyt-
töolosuhteet ja mahdollisesti 
tarvittava korroosiosuojaus. 

Korroosio huomioidaan heloissa 
eri tavoilla, kuten lisäämällä aines-
vahvuutta, valitsemalla käyttöym-
päristöönsä sopiva jalometalli joko 
suojaamalla metallipinnoitteilla tai 
sähköisillä suojaustoimenpiteillä kato-
disesti.

Jauhemaalaus

Jauhemaalaus eli pulverimaalaus 
(polttomaalaus) on yleisin metal-
lien ja metallituotteiden maalaus- ja 
lakkausmenetelmä. Se antaa erittäin 
kovan sekä mekaanista että kemiallis-
ta kulutusta kestävän pinnan tuotteil-
le ja raakamateriaaleille. Jauhemaala-
usta käytetään esim. alumiiniprofiili-, 
metallihuonekalu- ja koneteollisuu-
dessa jne.

Jauhemaalaus on edullinen, nopea 

ja kestävä pinnoitusmenetelmä ja se 
soveltuu mainiosti myös moniulot-
teisille kappaleille sekä valutuotteille. 
Pinnoitteen värisävyn ja kiiltoasteen 
voi valita vapaasti, jauhevalikoima on 
erittäin monipuolinen.

Jauhemaalit ovat ympäristö     ystä väl-
lisiä. Päinvastoin kuin märkämaalit, 
joissa käytetään liuottimia, jauhe-
maalauksessa ei vapaudu haih  tuvia 
orgaanisia VOC-yhdisteitä ympä-
ristöön. Sen lisäksi jauhe voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä 
alentaa jauhemaalauksen kustannuk-
sia huomattavasti.1

Maalattavien tuotteiden ja mate-
riaalien esikäsittely on onnistuneen 
lopputuloksen kannalta vähintään 
yhtä tärkeä asia kuin itse maalaus-
kin. Esikäsittelyn laatu vaikuttaa mm. 
maalipinnan näkyvään laatuun, maa-
lipinnan kestävyyteen (elinkaareen), 
maalin kiinni pysyvyyteen sekä moniin 
muihin maalipinnalta eri käyttöympä-
ristöissä vaadittaviin ominaisuuksiin.

Kromaus

Kromia käytetään erilaisten metallien 
pinnoittamiseen sen pitäessä metalli-
tuotteiden pinnat hapettumattomana 
ja kirkkaina. Kromipinnoitetut tuotteet 
ovat korvanneet huomattavan osan 
kokonaan ruostumattomasta teräkses-
tä valmistetuista tuotteista. Kromi-
pinnoitteet jaotellaan kahteen eri 
luokkaan, jotka ovat kova- ja kiiltokro-
maus. Kova kromauksessa kromipinta 
muodostaa kovaa kulutusta kestävän 
pinnan, siksi sitä käytetään muun 
muassa metallinmuokkaustyökalu-
jen pinnoitteina. Kiiltokromauksen 
tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi 
auton puskurit. Nimestään huolimatta 
pinnoite saa kiiltonsa nikkelistä.

Sähkösinkitys 
Sähkö- eli elektrolyyttisessä sinkitykses-
sä teräksen pinnalta poistetaan ensin 
rasva ja tämän jälkeen kappaleesta 
poistetaan valssihilse ja ruoste peittaa-
malla. Esikäsittelyä täydennetään säh-
köisellä rasvanpoistolla. Kappaleiden 
esikäsittelyn jälkeen ne upotetaan sink-
kisuolaliuokseen (elektrolyyttiin) ja kyt-
ketään katodina tasavirtalähteeseen. 
Anodeina käytetään puhtaasta sinkistä 
valmistettuja levyjä tai palloja. Elektro-
lyyttiliuos voi olla hapan, neutraali tai 

Helojen pinnoitteet tutuksi
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Jauhemaalattu Biobe-ulkosäleikkö. Kromattu Mira-ikkunakilpi.

Sinisinkitty jousellinen SG-ikkunalukko. 

Sähkösinkitty SG-ikkunalukko.

emäksinen ja sen mukaan määräytyy 
sinkkisuolatyyppi. Sähkövirran avulla 
sinkkiä liukenee anodista ja kulkeutuu 
sinkki-ioneina sinkkisuolan välityksellä 
katodille saostuen teräksen pinnalle.

Isot kappaleet sinkitään ripustuk-
sessa yleensä ja pienet esineet (ruu-
vit, mutterit, helat yms.) rummussa. 
Standardin mukaiset kerrospaksuudet 
ovat 3, 5, 8, 12 ja 25 µm. Sinkityksen 
kerrospaksuus saattaa vaihdella eri 
paikoissa kappaleen pinnalla riippuen 
esineen muodosta ja anodin sijain-
nista (putkien sisäpinnat jäävät ilman 
pinnoitetta). Sähkösinkitty pinta on 
erittäin tasainen ja väriltään hopean-
hohtoinen. Varastoinnin ja kuljetuk-
sen aikana tapahtuvan korroosion es-
tämiseksi sähkösinkityt pinnat usein 
myös passivoidaan.2

Passivointi

Sähkösinkitty pinta yleensä passivoi-
daan sinkityksen jälkeen, jotta sinkin 
oksidoituminen olisi mahdollisim-
man hidasta. Passivointi parantaa 
oleellisesti sekä korroosionestokykyä 
että ulkonäköä sinkityksen jälkeen. 
Yleisimmät passivoin tikerrokset ovat 
väritön, sininen, keltainen ja musta, 

vihreän ollessa harvinaisempi. 
Sinipassivointi eli sinikromatoin-

ti tuottaa sähkösinkityn kappaleen 
pinnalle kiiltävän hieman siniseen 
taittuvan, lähes kromatun värisen pin-
nan. Se on Scancercon heloissa eniten 
käytetty passivointimenetelmä, joka 
on myös RoHS-direktiivin mukainen. 

Sinipassivointia voidaan käyttää 
hyvin myös tartuntapinnoitteena 
maalille, jolloin myös korroosiones-
to paranee. Sinipassivoidun pinnan 
ulkonäkö on erittäin viimeistelty ja se 
sopii hyvin sisärakenteiden ja näkyvien 
osien pinnoitteeksi. 

Mustapassivointi eli mustakroma-
tointi antaa sinkki-rauta -pinnoitetulle 
kappaleelle erittäin viimeistellyn, kiiltä-
vän mustan pinnan. Mustapassivoitu 
soveltuu monissa tapauksissa maalatun 
kappaleen korvaajaksi. Sitä suositellaan 
etenkin vaativiin kohteisiin, joissa vaa-
ditaan vahvaa korroosionestoa. 

Keltapassivointi  eli paksukalvo-
passivointi eli keltakromatointi tuottaa 
sinkityn kappaleen pinnalle keltaisen 
erittäin korroosionkestävän kerrok-
sen. Perinteinen, sateenkaaren sävyjä 
heijasteleva keltapassivointi (6-arvoista 
kromia) on korvautumassa ympäris-
töystävällisilla menetelmillä.3

Messingöinty Mira-ikkunakilpi. Eloksoitu Hoppe-painike.
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Kuparointi ja messingöinti 

Elektrolyyttinen kuparointi teh-
dään happamassa, kupariyhdisteitä 
sisältävässä kylvyssä ja messingöinti 
emäksisessä, syanidipitoisessa kylvys-
sä nikkelöinnin jälkeen. Sen jälkeen 
kappaleet saavat säästöhuuhtelun, 
hypokloriittikäsittelyn ja loppuhuuh-
telun vesialtaassa. Patinoinnin saami-
seksi kappale voidaan vielä upottaa 
patinointikylpyyn. Messingöidyt ja 
kuparoidut kappaleet tarvitsevat suo-
jakseen lakkauksen.4

Anodisointi

Anodisointi eli eloksointi on alumiinin 
sähköinen pintakäsittely, jolla lisätään 
kulutuksen- ja korroosionkestoa. 
Alumiini on varsin pehmeä metalli, 
joka oksidoituu eli hapettuu helpos-
ti. Menetelmän avulla kappaleen 
pintaan kasvatetaan sähkökemiallisen 
prosessin avulla kova ja suojaava ok-
sidikerros. Pinta voidaan värjätä lähes 
minkä väriseksi tahansa.5

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

  Juha Jokinen
Lisätiedot:
Juha Jokinen, 050 5694 200
juha.jokinen@scancerco.fi
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YRITYSESITTELY

Euroopan johtava ovi- ja  
ikkunahelojen valmistaja
Laadukkaista heloistaan tuttu Hoppe aloitti valmistuksen vuonna 1952 Heiligenhausissa, 
Saksassa ja on sittemmin kasvanut kansainväliseksi konserniksi. 

 S
veitsissä kotipaikkaa pitävää 
perheyritystä johtavat nykyi-
sin nuorempaa sukupolvea 
edustavat Wolf ja Christoph 

Hoppe. Yrityksen toiminta-ajatuksen 
peruskivenä pidetään oikeudenmu-
kaista suhtautumista niin työnteki-
jöihin, asiakkaisiin, toimittajiin kuin 
paikallisiin sidosryhmiinkin.

Laadustaan tunnettu

Hoppella tiedostetaan, että teknises-
ti moitteettoman tuotteen valmis-
taminen ei enää riitä. Laatuvaati-
musten järkevä toteutus, voimassa 
olevien määräysten huomiointi, 
tuotteiden lyhentyneet elinkaaret 
ja ennen kaikkea asiakasläheisyys 
ovat vain muutamia niistä tärkeistä 
kriteereistä, jotka ohjaavat yrityksen 
toimintaa tänä päivänä.

Helayrityksen tuotevalikoima on 
laaja, jolla tarjotaan kokonaisratkai-
suja rakennuksen ikkunoista pääsi-
säänkäynnin oveen asti. 

Sertifioitu ympäristösuojelu

Ympäristönsuojelu on Hoppelle 
itsestäänselvää esim. tuotantolai-
toksissa käyttövesi hyödynnetään ja 
prosessivesi kierrätetään sekä uusio-
käyttöön soveltuvat materiaalijää-
mät hyödynnetään sekundäärisenä 
raaka-aineena. 
Kaikki konsernin tuotantolaitokset 

Saksassa, Italiassa ja Tšekissä on 
vuonna 2001 sertifioitu DIN EN ISO 
14001:2009 -ympäristönhallinta -
sekä DIN EN ISO 9001:2008 -stan-
dardien mukaisesti.

Tämän lisäksi Hoppe AG:n Stadt-
allendorfin tuotantolaitos sai vuonna 
2014 DIN EN ISO 50001:2011 -ener-
gianhallintajärjestelmän mukaisen 
sertifioinnin. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

HOPPE  
PÄHKINÄNKUORESSA

• Euroopan johtava ovi- ja  
ikkunahelojen kehittäjä,  
valmistaja ja markkinoija

• maailmanlaajuisesti toimiva
• noin 3 000 työntekijää 
• 8 tuotantolaitosta Euroopassa 

ja USA:ssa 

Yllä Crottendorfin tuotanto-, kokoon-
pano- sekä logistiikkakeskus.   
Vas. Italiassa, Laasin tehtaassa valmiste-
taan ja kootaan muoviosia.


