Putki- & IV-asennus Ollikainen
Paikallista palvelua jo 20 vuotta 1996–2016

Hyvä yhteistyö, yhteen tekeminen – ja asia saadaan toimimaan.

Maalämpö on monen uudisrakentajan valinta.

Mikkelissä LVI-teknikoksi kouluttautuneesta Timo
Ollikaisesta tuli yrittäjä
20 vuotta sitten – osaksi
olosuhteiden ja sattuman
ohjaamana.
– Kuopiossa ollessani
olin töissä Putki ja Rööri -firmassa valmistumisvuoden 1994 loppuun. Yritys ajautui rahavaikeuksiin ja työt vähenivät,
muistelee Ollikainen.
Kauaa ei tarvinnut ihmetellä, mitä seuraavaksi.
Heti vuoden 1995 alkuun
sattui tapaaminen, joka
oli iso kimmoke omalle
yrityksen perustamiselle.
– Olimme
sattumalta samassa kyläpaikassa, Ruotsalaisen Tenho
ja minä. Tiesin, että tulee
olemaan vaikeaa löytää
alan töitä, koska lama oli
takana mutta nousukau-

Rantatiellä.
– Aluksi tein töitä yksin,
tyyliin mies, henkilöauto ja peräkärry. Tarkoitus
oli lähteä liikkeelle pienesti, katsoa onnistunko
ja onko töitä. Ensimmäiset kuukaudet olivat hiljaisia, mutta töitä onneksi
kuitenkin oli.
Jo toinen vuosi toi käänteen. Peräkärry vaihtui
pian pakettiautoon, ja jo
90-luvun loppupuolella oli
selvää, että työntekijöitä
pitää palkata.
– Tuli keikka tehdä Portaanpään kristillisen opiston rivitalon kokonaissaneeraus. Siitä lähti kasvu
liikkeelle.
1997 piti laajentaa varastotilaa, kun töitä oli aina vaan enemmän. Lisätila löytyi Kyösti Korhosen
omistuksessa olevasta
neulomorakennuksesta.
– Kyösti oli erittäin myötämieleinen nuorta yrittäjää kohtaan. Syksyllä
2004 sovittiin kaupat ja
pääsin tiloja käyttämään.

si ei ollut vielä alkanut.
Tenho vinkkasi, että täällä Lapinlahdella voisi olla töitä. ”Täällä olisi paikka” jäi soimaan päässä, ja
hoksasin että siinähän olisi markkinarako.
Työkokeilun ja yrittäjäkurssin kautta oli aika astella tilitoimistoon toiminimeä alulle laittamaan.
– Ollikaisen
Heikin
avustuksella hoituivat tarvittavat paperityöt ja hakemus arvonlisärekisteriin. 3.1.1996 oli se päivä,
kun sain y-tunnuksen.

Mies, Ford Orion ja
peräkärry
Niin Putki- ja IV-asennus
Ollikainen aloitti toimintansa. Firman toimisto ja
varasto olivat Peltoniemessä, lapsuudenkodissa

Varastomyymälä
--Altaat, hanat ja varaosat
--WC-istuimet ja -kalusteet / varaosat
--Keskuspölynimurit ja varusteet
--Lämmitysjärjestelmät
--Putket ja putkivarusteet
--Ilmastointitarvikkeet
--Jätevesijärjestelmät
--Lämminvesivaraajat

Firma kasvoi
myös sisältäpäin
Ollikainen hankki neulomon aluksi varastoksi,
mutta paperitöiden lisään-

tyessä oli järkevää muuttaa kotitoimisto varaston
yhteyteen.
– Alkuvaiheessa kun oli
pelkät paperihinnastot,
ison laskun tekemiseen
meni koko lauantaipäivä.
Eri kuvastojen sadoilta sivuilta piti tiedot noukkia,
laskea niihin alennukset
ja sitten siirtää omatekoiseen laskupohjaan. Vuonna 1998 hankitun laskutusohjelman myötä alkoi
olla helpompaa.
– Tikkasen Pirjo tuli taloon tammikuussa 2013.
Sitä ennen olin itse hoitanut kaikki paitsi palkat. Pirjon myötä palkanlaskenta siirtyi Lapinlahden Tililtä taloon. Olemme kasvaneet myös sisältä päin. Sähköinen laskutus toimii, kotisivut ovat
kunnossa. Jari Tikkanen
Webbiriihestä auttoi siinä
sivujen luomisen alkuvaiheessa ja on auttanut siitä
asti. Edelleen Webbiriihi
vastaa kotisivuista, tietokoneista ja sisäisestä verkosta.
Ollikaisen mukaan moni mieltää hänen yrityksensä edelleen vain asennuspalveluna.
– Ei kannata lähteä ostamaan hanaa muualta, sillä

niitä on meilläkin tarjolla
Kivistöntien toimistomyymälässä. Kauttamme saa
sekä tarvikkeet että asennuksen.

Satsaus nuoriin
Työharjoittelijoita Ollikaisella on ollut useita vuodessa ainakin kymmenen
vuoden ajan.
– Kesätöissä ja työkokeilussa on ollut nuoria, ja se
juontaa juurensa siitä että
Tenho Ruotsalainen antoi
aikanaan mahdollisuuden
minulle. Nyt minä voin
antaa mahdollisuuden
muille. Se tuo jatkuvuutta,
ja yksin kun ei kuitenkaan
voi kaikkea tehdä.
LVI-asentajista Teemu
Repo on oma kasvatti.
– Teemu tuli peruskoulusta tänne, ja nyt 22-vuotiaana on ollut jo kuusi
vuotta töissä. Toki välillä koulun penkillä, mutta
harjoittelujaksot ja lomat
ollut töissä.
– Janne Kinnunen tuli
ammattikoulun harjoittelun ja kesätöiden kautta.
Ja nuo työjaksot ovat nuorille paras näytön paikka.
Uskon, että olen osaltani
voinut opettaa perustiedot
ja tekemisen taitoja.
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Yrittäjä elää työlle
Kun yrittäjyyttä on takana 20 vuotta, Ollikainen
sanoo rehellisesti, ettei
aluksi tiennyt mitä yrittäminen on.
– Juhlava kuva karisi
pian pois. Tässä ei olla
pomo vaan joka paikan
höylä. Yrittäjällä ei ole
oikeuksia, vaan velvollisuuksia ja vastuuta.
– Rahallinen korvaus
työstä on usein pieni suhteessa tehtyyn työhön ja
uhrauksiin nähden. Mutta se on se onnistumisen
ilo, mikä auttaa jaksamaan.
Ollikaisen periaatteena on, että kaikki työt
pyritään ottamaan vastaan.
– Joskus on 2–4 viikon
jonoja, mutta jos vaan
suinkin pystytään, niin
pyritään tekemään myös
akuutit työt. Jos on aivan liian iso ruuhka, ohjaamme asiakkaan kollegoille.
– Miten sitä sanotaankaan, että jotkut elävät työlle ja jotkut tekevät työtä elääkseen. Taidan kuulua niihin, jotka
elävät työlle, Ollikainen
pohtii.

VAK:n ison maalämpökeskuksen asennuksesta perushanan vaihtoon, ja kaikkea mahdollista siltä väliltä. Kaskihovi ja VAK ovat esimerkkejä pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Putki- & IV-asennus Ollikainen
--Kivistöntie 20, 73100 Lapinlahti
--Timo Ollikainen, 0400 670 297, ollikainen@putkitimo.fi
--Toimisto avoinna ma–pe 8.00-16.00 ja sopimuksen mukaan
--040 569 8734, toimisto@putkitimo.fi

Yritys
--LVI-alan asennus- ja myyntiliike Lapinlahdella.
--Päätoimialueena omakoti- ja rivitalojen LVIasennus.
--Uusien kiinteistöjen putkityöt lattiasta kattoon.
--Vanhojen kiinteistöjen LVI-saneeraukset.
--Oikeus toimia kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaavana työnjohtajana.
--Toimipiste Kivistöntie 20, Lapinlahti jossa varastomyynti sekä esittelytuotteita.

Tuttu saneerauskohde
Pällikkäällä
Markku Hynysen perheen talo Pällikkäällä
valmistui vuonna 1995.
Ja se oli muuten se ihan
ensimmäinen kohde, johon Timo Ollikainen teki lvi-työt.
– Timo oli silloin töissä Tenho Ruotsalaisella harjoittelija, tähtäimenä yrittäjyys, yrittäjän työhön valmentautumassa. Vuosien varrella
on pariin otteeseen pitänyt pientä korjausta tehdä kun talo ikääntyy. Ti-

mo on jämptisti hoitanut
muun muassa talon vesipumpun korjaukset. Siinä ei kauaa mene, kun
on uusi pumppu ja asentaja paikalla.
Hynynen rakensi talon
pääasiassa omin voimin.
Myös jätevesien imeytysjärjestelmän teki itse.
Taloa ympäröivä maasto on alavaa, ja korkeuserojen pienuus otettiin
huomioon alkuperäistä
järjestelmää valmisteltaessa.

– Silloinen suunnittelija teki järjestelmän niin
matalaksi kuin mahdollista, ja toissa talveen asti alkuperäisellä järjestelmällä pärjättiin, kertoo Hynynen.
Jätevesijärjestelmän
suodatinosa meni tukkoon talviaikaan, totta
kai. Siinä kohtaa ei ollut
tehtävissä muuta, kuin
laittaa toimenpidelupa
kuntaan vetämään, kaivaa ohitusväylä jumittunutta kohtaa kiertä-

mään, ja jäädä odottamaan kevättä. Niin, ja
ottaa yhteyttä uuden jätevesijärjestelmän tiimoilta suunnittelija Pekka Rihtiin ja tilata uusi
suunnitelma.
Uusi järjestelmä on
Putki- ja IV-asennus Ollikaiselta hankittu PipeLife-pienpuhdistamo.
– Timo oli itsestään selvä valinta. Timo on aina
valmis auttamaan eikä
hänen porukaltaan jää
asiat puolitiehen.

Markku Hynynen on käyttänyt Timo Ollikaisen palveluja koko tämän työuran ajan.

Pekka Hyrkäs ja Heli Aamuvuori luottivat uudisrakennuskohteessaan Timon osaamiseen.

Paikallinen,
osaava ja joustava
Virtalan tilalla Martikkalassa tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2009.
Tilan uusi isäntäpari Pekka Hyrkäs ja Heli Aamuvuori pohtivat, josko remontoisivat vanhan päärakennuksen vai rakentaisivatko uuden. Pariskunta päätyi uuden talon
rakentamisen kannalle.
220 neliön kokoisen
omakotitalon pohjaratkaisu syntyi omien ajatusten ja toiveiden pohjalta. Suurperheelle on tärkeää, että kodinhoitohuone, sauna ja eteinen ovat
tarpeeksi isot ja tilavat.
– Työhuoneen halusimme alakertaan, ja kaikki makuuhuoneet yläkertaan, kertovat Heli ja Pekka.
– Ja kun päätös oli tehty, meillä mentiin eteenpäin aikamoisella rytinällä, pariskunta nauraa.
Uuden talon rakentamisen kiirehtimiseen oli hyvä syy. Kirkonkylällä ollut aiempi asunto menikin kaupaksi odotettua
nopeammin ja kesäkuussa 2010 edessä oli muutto
tilan vanhaan päätaloon.
– Asuminen ison lapsiperheen kanssa vanhassa talossa, jossa ei ollut
sisävessaa eikä lämmintä vettä olisi pidemmän
päälle ollut haasteellista,
varsinkin pakkastalvena. Meillehän se ei ollut
ongelma mutta perheen
nuorisolla oli hieman to-

tuttelemista.
Pitkään ei vanhassa talossa tarvinnut asua, sillä uuteen kotiin päästiin
jo seuraavan vuoden alkupuolella. Uuden talon
pohja tehtiin kesäkuun
alussa, ja Omatalon rekat hurauttivat suurelementtilastin kanssa pihaan 20.7.2010. Silloin alkoi seinien pystytys.
– Oli muuten lämmintä hommaa vanhan talon puuhellalla tehdä ruoka tuona kesänä. Ja sitä tehtiin isolle porukalle. Oli itsestään selvää, että perheen lisäksi myös
parhaillaan yhdeksän
työmiestä ruokailivat. Ja
Sanna syntyi 7.7., muistelee Heli hymyillen.

Luotettavat kumppanit
Rakentaminen oli helppoa ja eteni pääosin suunnitelmien mukaisesti.
Suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana muitakin tuttuja kuin Jouko.
– Meille oli itsestään selvää, että pyydämme Ollikaisen Timon tekemään
LVI-työt. Timo oli tuttu
mies, asentanut vesivaraajan vanhaan taloon ja
tehnyt monet muutkin lvityöt ennenkin, perustelee
Pekka.
Myös Timon kansa yhteistyötä tekevä Pekka
Rihti oli ennestään tuttu mies, ja yhtä luonnollinen valinta jätevesijärjes-

telmän ja LVI-ratkaisujen
suunnittelijaksi.
Rakentamisen toteutuksessa tuppaa tulemaan yllätyksiäkin vastaan.
– Meillä niitä ei oikeastaan ollut isoja yllätyksiä,
pieniä mittavirheitä keittiössä sekä yläkerrassa.
Timpurit rakensivat väliseinää, ja huomattiin, että
yksi ilmastointiputki olisi
kulkenut oviaukossa. No,
se asia saatiin korjattua
eli ei tullut mitään ongelmaa. Hyvä, että Timolla oli tarkkaavainen harjoittelija, Pekka kiittelee.
Pekalle ja Helille on tärkeää, että Timoon ja Timon porukkaan pystyy
luottamaan. Tarvittaessa
apua saa vaikka iltakymmeneltä.
– On hyvä juttu, että Timo on paikallinen, osaava ja joustava. Timolle
on helppo soittaa, ja aina
hän miettii miten ja kuinka pian voisi auttaa.

Maalämpöä, totta kai!
Paikallisuus ja kotimaisuus olivat tärkeitä valintakriteerejä. Keittiö on
Nelkolta, ja LVI-laitteet ja
jätevesijärjestelmä tilattiin Timolta. Timon kautta hommattiin myös kotimainen maalämpöratkaisu, Lämpöässä.
– Maalämpö ja lattialämmitys ovat meille hyvä ratkaisu. Timon vin-

kistä otimme myös kaksi
ilmastointikonetta yhden
sijaan. Näin laitteen ääni pysyy hillittynä, ja alakerran laite ottaa maalämmöstä ilman esilämmityksen. Timolta saimme monia hyviä vinkkejä valintapäätösten tueksi, Pekka kiittää.
Pakko kysyä, että eikö
ole mitään ongelmia matkalle osunut.
– No, ensimmäisenä kesänä jätevesiputket lakkasivat vetämästä. Mietittiin Timon kanssa olisiko voinut jäädä talon alla putki notkolle, mutta
se oli epätodennäköistä.
Eikä niin ollutkaan, sillä
tein vähän lapiohommia
ja jäljitin vian kaivoon,
jossa putken pään ja seinämän väliin oli kasautunut paperista tiivis tuppo.
Eli ihan lasten itse aiheuttama ongelma, taisi olla piirustuspaperia se tukos, muistelee Pekka.
Maalämpöön Heli ja
Pekka ovat olleet todella
tyytyväisiä. Laite on hyvä, mutta alkoi ihmeellisesti piippailla viiden
vuoden käytön jälkeen.
– Maalämpöpumppu
piipitti, mutta ei lakannut toimista, vaan lämmitti sähköllä. Timo tutki
asiaa, ja kun se laite ei ole
ihan yksinkertainen, soitti Timo aika monta kertaa
tehtaalle ja huoltoon. Vika oli releessä, ja homma
saatiin ripeästi kuntoon.

