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Juhlavuoden messuilla 
Amsterdamissa

Amsterdamin Interclean-
messuilla on tänä 
vuonna 25-vuotisjuhla. 
Toukokuun alussa pidetyillä 
nelipäiväisillä messuilla 
kävi 28 000 vierailijaa, 
näytteilleasettajia oli 650.

Kiinnostavia uutuuksia 
olivat tietotekniikkaa ja 
mobiileja laitteita hyö-

dyntävät ohjelmat. Tekstiililatti-
oiden yleistyminen on lisännyt 
myös niiden hoitoon tarvittavien 
koneiden ja aineiden tarjontaa. 
Kestävän kehityksen periaate 
näkyi messuilla, muun muassa 
puhdistusaineiden tarkempaan 
ja helpompaan annosteluun oli-
vat tarjolla siivousvaunuun si-
joitetut annostelulaitteet. Eikä 
huomaamatta voinut olla kiina-
laisten valmistajien laajaa tuo-
tevalikoimaa.

Innovation Award -kilpailussa 
mielenkiintoisimmat ehdokkaat 

olivat siivoustyön ohjaamiseen  
ja perehdyttämiseen kehitetyt 
ohjelmat. Alpheiois Internatio-
nalin ExpertAtHand on Goog-
le-laseilla käytettävä ohjelma, 
jonka avulla perehdyttäjä voi 
seurata uuden työntekijän työs-
kentelyä ja antaa ohjeita välittö-
mästi.  Hakolla ja Kärcherillä on 
siivouskoneisiin ohjelmat, joilla 
voidaan seurata koneiden käyt-
töä ja kerätä tietoa. Sarjan voit-
taja on European Cleaning Ma-
chines Recycling, joka kierrättää 
käytöstä poistettujen siivousko-
neiden materiaalin. 

Parhaana koneena palkittiin 
tänä vuonna kompakti ja ketterä 

yhdistelmäkone Wetrok Disco-
matic Mambo, jonka litium-io-
ni-akku mahdollistaa pitemmän 
työskentelyajan kuin lyijyakku. 
Sarjassa olivat mukana Tennan-
tin Heavy-Duty Rider Scrubber 
ja Teinnova Visioair. 

Välineiden sarjan voittaja Kär-
cherin MopVac valittiin myös 
koko innovaatiokilpailun par-
haaksi. Yhdistelmäkoneen ja 
moppipyyhinnän väliin sijoittu-
va moppikone toimii ilman ak-
kua tai sähkövirtaa. Sarjassa oli-
vat ehdolla Sofidelin wc-paperi, 
jonka sisältämä kemikaali hel-
pottaa viemäriputkien puhtaa-
napitoa ja Tennantin Orbio os3, 

joka tekee vedestä puhdistus-
nestettä elektrolyysin ja suolan 
avulla.

Riitta Teeriaho

Kuvat Sami Kainulainen,
Päivi Karinsivu, Riitta Teeriaho

Lisää poimintoja messuilta voi 
lukea puhtausala.fi-sivuilta.

Ja nyt nettiin!
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SSTL Interclean-
messuilla
SSTL Puhtausala ry:llä oli yh-
dessä Tampereen Messujen 
kanssa osasto Interclean-
messuilla 6.-9.5. Osastolla 
markkinoitiin kansainvälis-
tä kongressia, Cleaning in 
Tomorrow’s World, julkaisu-
tuotantoa sekä Finnclean-
messuja. 

Suomalaista osaamista 
esittelemässä olivat kongres-
sityöryhmän puheenjohtaja 
Marja Aulanko, projektipääl-
likkö Mikael Wänskä Tampe-
reen Messuilta sekä toimin-
nanjohtaja Tarja Valkosalo.

Miniskills esitteli erikoissiivousta
Miniskills-oheistapahtuman tavoitteena oli esitellä erikoissii-
vousmenetelmiä. Mukana oli joukkueet Virosta, Itävallasta, 
Unkarista sekä kaksi joukkuetta Hollannista.

Näytöslajeina olivat vahanpoisto, marmorin kristallointi, 
puhdastilan siivous sekä sairaalahuoneen siivous höyrype-
sukonetta käyttäen. Kuvassa Viroa edustaneet Puhastuseks-
pertin kilpailijat.

Puhtausalan vuoden 2013 esimies Päivi Karinsivu kävi pal-
kintomatkallaan Amsterdamin messuilla. Hänen askelmitta-
riinsa kertyi yhteensä lähes 74 000 askelta: tiistaina 19304 
askelta, keskiviikkona 15573, torstaina 21758 ja perjantaina 
16 983 askelta.  Kuvassa Päivi Karinsivu kokeilee Comacin 
yhdistelmäkonetta, jossa on nyt käsinojat. 

Siivouskoneista peräisin olevaa muovimateriaalia European 
Cleaning Machines Recycling  -osastolla. Materiaali tulee uu-
siokäyttöön. 



12 PUHTAUS & PALVELUsektori  –  4  –  2014

SAMI  TYöKonEITA  ETSIMÄSSÄ

I MOB
Tämä tehokkaan tuntuinen laite on ollut viisi vuotta kehitteil-
lä ja 100-prosenttisen varmasti löytyy tulevaisuudessa aina-
kin pienien toimistojen ja kahviloiden siivousvarustuksesta. 
Kompakti laite syöttää pesuaineen, harjaa ja imee kaatuneen 
kokiksen silmänräpäyksessä pois silmistä!   Tämä on tulevai-
suutta, tahtoo kotiin tällaisen! Valmistettu Kiinassa, so what! 
Tutustumisen arvoinen. Laitteen jakelu alkaa lähiviikkoina.

Wetrok Mambo
Tämä kompakti lattianhoitokone omaa lithiumakun, joka kes-
tää noin neljä kertaa kauemmin kuin perinteiset lyijyakut. Li-
säksi siinä on imusuulake erittäin edessä, jolloin siitä tulee 
ominaisuudeltaan  uskomattoman ketterä sekä eteen- että 
taaksepäin. 

GHIBLI FR 30 
Ghibli FR 30 on linjakas yhdistelmäkone. Sen ominaisuuk-
siin kuuluu hipaisunäppäin, joka tunnistaa milloin ajo alkaa ja 
loppuu. Toinen innovatiivinen kone oli vielä lasikaapissa. Yri-
tyksen videon mukaan se käyttää virtaa säästäviä innovaati-
oita kahdella imusuulakkeella. Helpon ohjattavuuden lisäksi 
tällä koneella pääsee pesemään tuolien alta!

Cleanfix Robo2 
sai kiitosta hyvästä käy-
tettävyydestään. Robot-

ti on vielä kokeilukäytössä 
Sveitsissä

Tennantin Orbio os3, 
joka tekee vedestä puhdis-
tusnestettä elektrolyysin ja 

suolan avulla.
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Purkka pois suusta!
Messuilla oli esillä muuta-
mia purukumin poistokonei-
ta.  Kahden neliömetrin alu-
eella voi joutua poistamaan 
50 purukumin jäämää. Yhden 
purukumin irrottaminen kes-
tää noin 45 sekuntia. Laskes-
kelin lyhyellä matematiikalla, 
että yksi tunti maksaa käyttä-
jälle noin kahdeksan euroa. 
Kannattaako työ?

MUUTA MESSUILTA

TASKI Procarpet 45
Faceliftien myötä toimistoi-
hin on suunniteltu tekstiili-
mattoja lattiaan vanhojen 
hovilaattojen sijaan. TAS-
KI Procarpet 45 on korkea-
luokkainen tuote, joka on 
osa matonhoitojärjestel-
mää. Sillä voidaan tehdä ko-
kolattiamattojen peruspesu 
ja ylläpitopesu. TASKIn erin-
omainen imusuulaketekniikka ja optimoitu veden annostelu 
lyhentää maton kuivumisaikaa 25 prosenttia verrattuna perin-
teisiin painehuuhtelulaitteisiin. Ylläpitopesulla saadaan mat-
to pidettyä puhtaana ja siinä kuivumisaika on jopa alle yhden 
tunnin. Helppokäyttöinen, lyhentää opastukseen kuluvaa ai-
kaa. Hyvä ergonomia.

Uudet mopit
Tällä hetkellä tuntuu siltä, että yksipuoleiset mopit ovat autta-
mattomasti ulkona markkinoilta. Alan uusimmissa mopeissa 
alkaa huomata teknologian tuomaa kustannustehokkuutta. 
Sealed Air esitteli kaksipuolisen mopin, jossa ei ole velcro- 
tai taskukiinnitystä. Lupaa tuplaneliöt puhtaita lattioita. Mop-
peja tarvitaan jopa 50 prosenttia entistä vähemmän. Moppi 
kestää pesua ja käyttöä, säästää lattianpuhdistus- ja siivous-
tekstiilien pesuaineita, säästää veden ja energian kulutusta. 
Mahdollista käyttää Diverseyn matalalämpötilaohjelmaa. Hy-
gieeninen, moppien vaihto käsin koskematta. Korkean hygie-
nian tiloihin yksipuolinen moppi.

Tulevaisuuden moppi on 
kuin moppi ja ämpäri sa-

massa paketissa. Kun sii-
hen lisätään harjakuivu-

ri, on se avoimilla lattioilla 
noin viisi kertaa tehok-

kaampi kuin normaa-
li moppi. Leipämoottorina 
epäkesko, joka imee lian 

lattiasta. Poistaa vääntävät 
kädenliikkeet, mikä vähen-
tää rannevammojen riskiä.  

Nilfiskin
koneita. Mes-
suilla oli esil-
lä myös VL200 
veden- ja pö-
lynimuri, joka 
sopii pieniin 
kohteisiin. 
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Helteitä odotellessa
Sami Kainulainen

Helle Cleaning

Messujen antiin kuuluivat 
myös kuosiin tehdyt käsien 
kuivaimet. Jenkkiläinen Ex-
treme Air teki suurimman 
vaikutuksen tehollaan ja sil-
lä, että kone myös tappoi 
bakteerit käsiä kuivatessa. 
Loistotuote esimerkiksi sai-
raaloihin.

Ecolabin tuote on puristemuotoon pa-
katut pesujauheet. Kun näihin lisätään 
vielä viimeisen päälle osaavat annos-
telijat, säästöä alkaa varmasti tulla. 
Ecolab esitteli myös  Greaseliftin, jol-
la rasva irtoaa lähes normaaliin tapaan 
ilman hengityssuojaimia!  Tämä on 
loistouutinen niille, jotka ovat nautti-
neet korkeapaikan leiristä maski pääl-
lä poistaen rasvaa keittiön huuvasta!

Viledan tarjonnasta poi-
min imeytyspyyhkeen, 
jossa lukuisat kerrokset 
imevät paljon nestettä. 
Tuotetta kokeiltiin myös 
Viledan asiakasillassa ja 
voin kertoa, että ei hait-
taa vaikka hiukan lattial-
le läikkyy, parhaimmillaan 
niin sanottu vaippa imee 
helposti kuusi litraa nes-
tettä!

Exelin ja Ungerin yh-
teistyötä on Unge-
rin 50-vuotisjuhlamalli 
Masterpiece. Voi miten 
kevyt, kuin ilmaa pyyh-
kisi.

Kaikki teknologiaa 
seuraavat tietävät 
Googlen lasit, mut-
ta kun Sealed Airin 
kehittämien lasien 
sisälle asetetaan 
eli konffataan oi-
keankaltaisia sii-
vousohjelmia, ne 
tuottavat  a ivan 
uudenlaisia mah-
doll isuuksia op-
pia jotain uutta. Lähitulevaisuudessa lasien käyttö mullistaa 
osaamisemme laadun. Lasit kertovat napin painalluksesta 
lattiamateriaalin, hoito-ohjelman ja siihen käytettävät siivo-
ustuotteet. Wauh! Ajatellaan, että olet menossa ensi kertaa 
tuntemattomaan siivouskohteeseen, etkä osaa reittiä? Ei hä-
tää, Google-lasit kertoo karttaohjelmallaan, siivoatko A- vai B-
siiven!  Sealed Air -ohjelmoinnin avulla voimme seurata tuot-
teen tai henkilöstön vaikutusta työympäristöön. 

Rekola Trolleys esitteli siivous-
vaunun, joka on edustavan nä-
köinen ja käytännöllinen. Kaikil-
le tarvikkeille on harkitut paikat. 
Päällyskankaaseen saa myös 
oman painatuksen.

Skyvac-varressa on 
kamera, jolla voi 
tarkistaa esimerkik-
si rännien puhdis-
tustuloksen.


