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LINING
VEDENMYYNTIASEMA

MIHIN ONGELMIIN 
ON HAETTU RATKAISUA?
• Paljon vedenottajia, mutta ei selkeää kirjanpitoa siitä, 

kuka ottaa ja milloin

• Ilmoittaminen aina ottajan tehtävä, eikä vesilaitoksella
ole mahdollisuutta seurata oikeita ottomääriä

• Ruutupaperivihko, johon merkataan, jos merkataan

• Suuret ottomäärät ovat aiheuttaneet äkillisiä
pudotuksia verkostopaineessa

MILLAINEN RATKAISU 
ON VEDENMYYNTIASEMA?
• Nopea ja varma, kun halutaan järjestää

hallittu vedenmyynti vesijohtoverkosta

• Kaikki asiakkaat pystytään identi�oimaan, 
ja määrät tallentuvat digitaaliseen muotoon

• Verkostopaine pystytään ylläpitämään koko
luovutuksen ajan, eikä luovutuksesta aiheudu
ongelmia muualle verkostoon

• Käyttömääriä ja kertoja voidaan seurata tarkasti

• Helpottaa asiakkaiden arkea, kun tieto
vesimääristä välittyy suoraan vesilaitokselle
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Arvoisa lukija,

Pasi Mönkäre
Toimitusjohtaja

Vuosi 2020 on alkanut erilaisissa merkeissä kuin 
mikään muu vuosi toisen maailmansodan jäl-
keen. Korona on ollut kaikkien huulilla ja tulee
ennustukseni mukaan olemaan vielä pitkään. 

Työskentelemme Liningilla koko Suomen kannalta yhden 
kriittisimmän alan eli vesihuollon parissa. Alana olemme tot-
tuneet tekemään kriisiskenaarioita viimeistään Nokian vesi-
kriisin jälkeen. Meillä on alana paljon paremmat lähtökohdat 
kriiseihin kuin monella muulla, ja uskon alamme selviävän 
tästäkin kriisistä yhteistyöllä kaikkien toimijoiden kesken: 
suunnittelijat, vesilaitokset, VVY, järjestöt, urakoitsijat, tava-
rantoimittajat ja palveluntarjoajat. Kukaan meistä ei tiedä
milloin kriisi on ohi, joten meidän kaikkien on huolehdit-
tava, että kriittinen vesihuolto toimii koronasta huolimatta.
Olemme Liningilla valmiit palvelemaan teitä kaikkia.

Liningin silmin emme ole huolissamme tällä hetkellä, ettem-
mekö selviäisi tästäkin kriisistä. Meillä oli omamme vuonna
2013, kun suuri osa ihmisistä irtisanoutui ja rakensimme
uuden organisaation. Tästä oppineena meillä on ISO 9001-
johtamisjärjestelmä ja 14001-ympäristöjärjestelmä. Olemme 
myös panostaneet asiakashallintajärjestelmään, joten olemme 
paljon paremmassa tilanteessa kuin seitsemän vuotta sitten. Sil-
loin kriisi tuli yhtiön sisältä ja nyt ulkoapäin. Yhtiön kannalta
on vain pieni ero sillä, tuleeko kriisi sisältä vai ulkoapäin.
Usko omaan tekemiseen yhtiön kaikilla tasoilla on kaikkein 
tärkeintä. Myös sisäiseen ja ulkoiseen viestintään on kriisissä 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nyt entistä tärkeimpiä.
Meidän alamme toimijoiden on katsottava tulevaisuuteen 
ja tehtävä investoinnit kestävän kehityksen ja vastuulli-
suuden mukaan. Meidän (suurin osa meistä päättäjistä on 
+50 v) on ajateltava tulevia sukupolvia ja tehtävä päätöksiä
hyväksi kokemiemme järjestelmien/tuotteiden mukaan, eikä 
säästettävä väärissä paikoissa. Vesihuollossa materiaalien han-
kinnassa on ajateltava pitkälle tulevaisuuteen, ja tuotteiden 
käyttöiän maksimointi ja korjaustarpeen minimointi pitäisi
olla hankinnoissa johtavana ajatuksena. Tulevat sukupolvet 
kiittävät meitä, kun olemme laittaneet verkostoon tuotteita 
joiden käyttöikä on liki 100 vuotta.   

Meillä Liningilla kestävä kehitys ja vastuullisuus on raken-
nettu meidän dna:hamme. Olemme toimineet suomalaisessa
vesihuollossa yli 60 vuotta ja tunnemme toimintaympäris-
tömme hyvin. Olemme lisänneet varastoitavien nimikkei-
den määrää, mikä tarkoittaa saatavuuden turvaamista asiak-
kaillemme. 

Korona on aiheuttanut myös meillä toiminnallisia muu-
toksia ja innovointia, jotta pyörät pyörisivät. Myyjämme 
ovat miettineet erilaisia tapoja, miten palvella asiakkaitamme
uusilla tavoilla. Varastomme ja huolto/projektiliiketoiminta 
toimii poikkeusoloista huolimatta 100 prosenttisesti.

Toivon Sinulle ja Perheellesi terveyttä ja jaksamista.

Pasi Mönkäre
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Lieto on yli 20 000 asukkaan kunta Turun pohjois-
puolella. Vuonna 2009 otettiin käyttöön Kako-
lan kalliopuhdistamo, jonne johdetaan kaikista 
Turun ympäristökunnista jätevedet puhdistet-
tavaksi. Liedon jätevedet johdetaan verkostoa 

pitkin Kaarinaan ja sieltä vasta puhdistamolle. Siirtoviemäri-
linjojen toteuttaminen Auran suunnasta ja Marttilasta ovat 
kasvattaneet Liedosta Kaarinaan johdettavien jätevesien mää-
rän jo yli 1,7 miljoonaan kuutioon vuodessa.

Jokainen alalla oleva tietää, että pitkät siirtoviemärilinjat
tuovat myös ongelmia kuten rikkivedystä johtuvat hajuhaitat, 
betonin korroosiovauriot jne. Vesimäärät tuplaantuvat helposti
esim. pitkien sadejaksojen aikana, ja viime syksy oli erityi-
sen haastava. Liedossa on kuusi suurta linjapumppaamoa, 
ja kahden suurimman kautta kulkevat pääosin kaikki jäte-
vedet. Pumppaamot on toteutettu 70-luvun lopulla, kun Lie-
dosta lakkautettiin oma jätevedenpuhdistamo. 

Liedon Vesi on toteuttanut kaikkien suurten linjapump-
paamoiden saneeraukset yhdessä Lining Oy:n kanssa vuosien 
2015–2019 aikana. Saneerauksen yhteydessä tulivat Hidrosta-
lin kuiva-asenteiset pumput 3 kpl/pumppaamo, uudet sisäiset 
putkistot sekä uudet sähkökeskukset, joissa on varavoiman-
syöttömahdollisuus. Tuloaltaat on pinnoitettu polyurealla, ja 

hoitotasot ja tikkaat on uusittu työturvallisuuden parantami-
seksi. Automaationa on Liningin Aqvarex ja isoissa pump-
paamoissa Maxit. 

Saneerauksen alkuvalmisteluvaiheessa toteutettiin ohi-
pumppausyhde ja sulkuventtiilit pumppaamolta lähtevään 
paineputkeen. Tämä mahdollistaa ohipumppauksen tulokai-
vosta painelinjaan ja siten ohittaa koko pumppaamon. Ohi-
pumppauskaluston kapasiteetin pitää olla riittävän suuri, jotta 
myös suuremmat vesimäärät on mahdollista pumpata ilman 
häiriöitä eteenpäin.

Ensimmäisessä pumppaamosaneerauksessa ohipumppaus-
kalusto vuokrattiin Liningilta. Kun muitakin saneerauksia oli 
tiedossa (ja Liningin vuokrahinnat suolaisia ) heräsi ajatus
oman ohipumppauskaluston hankkimisesta. Oli valittava käy-
tön kannalta joko sähkötoiminen tai dieselkäyttöinen kalusto. 
Kokemus Liningin sähkötoimisesta oli erinomainen ja meillä 
oli pari omaa isoa aggrekaattia, joten päätettiin tilata Liningin 
Kari Tamsilta samanlainen yksikkö. Sähkötoimisen ehdotto-
mana etuna on erittäin hiljainen käyntiääni. Taajuusmuuttaja, 
hälytykset Semin kautta kaukovalvontajärjestelmään, lämmi-
tys ja paineohjaus kompuratulppaa varten on kaikki rakennettu
samaan pakettiin. Lisäksi sähkönsyöttö toteutettiin siten, että
Liningin Juuso Kantola rakensi kytkennät suoraan pumppaa-

OHIPUMPPAUSKALUSTOLLA
toimintavarmuutta vesihuoltoon  

Asennustyöt käynnissä.

KORJAUS JA SANEERAUS

Lining Oy:n toimittamalla

Ohipumppaus toimii niinkuin pitää.
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mon sähkönsyötöstä kytkimen kautta. Tällöin ei tarvita aggre-
kaattia muulloin kuin sähkökatkojen varalta eikä tarvitse huo-
lehtia polttoainetankkauksesta. On ainoastaan rakennettava 
paineputkistot, ja laitettava tulppa putkeen ja töpseli kiinni.

Ohipumppauskalusto on ollut käytössä nyt 17 viikkoa vii-
dellä eri pumppaamolla. Viimeisimpänä kohteena oli kes-
kustan pumppaamon saneeraus, joka valmistui viikolla 12 
2020. Siellä Gormannit vaihdettiin kahteen uppoasenteiseen 
Hidrostaliin ja uusittiin koko tuloallaspuoli.

Käyttökokemukset on olleet hyvät; hiljaisuus, käytettävyys, 
pumpun teho jne. Jos on etsimällä etsittävä heikkouksia,
niin alipainepumppu jumittaa, jos sitä ei käytön jälkeen öljytä
kunnolla. Helppokäyttöisyys on asia, jota laitosmiehemme-
kin arvostavat: käyntirajojen säätö, hertsit, pinnanmittaus, 
hälytykset päivystyspuhelimeen jne. Olemme erittäin tyy-
tyväinen hankintaan ja yhteistyöhön Lining Oy:n kanssa. 

Vesihuollon varautumisen kannalta ovat tärkeimpiä asioita 
osaavan henkilöstön, laadukkaiden osien ja tarvikkeiden sekä 
kaluston lisäksi erinomaiset yhteistyökumppanit! 
      

Lisätietoja: 
Liedon Vesi
Vesihuoltopäällikkö Aki Teini 
puh. 050 4616 428, aki.teini@lieto.fi
www.liedonvesi.fi

mailto:aki.teini@lieto.fi
http://www.liedonvesi.fi
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Vesihuolto on yhteiskuntamme toiminnan 
kannalta kriittinen ja elintärkeä toiminto, 
jonka merkitys korostuu ja huomataan eri-
tyisesti meneillään olevan kaltaisissa poik-
keusoloissa. Koronavirustilanne vaikuttaa 

myös vesihuoltopalveluja tuottavien organisaatioiden, vesi-
huoltolaitosten ja niiden yhteistyökumppaneiden toimin-
taan. Tilanne on haastava, kun samaan aikaan täytyy pitää
huoli kriittisen palvelun saatavuudesta käyttäjille ja pitää 
huoli oman henkilöstön terveydestä ja toimintakyvystä.

Vesihuoltolaitokset ovat jo lakisääteisesti varautuneet toi-
minnassaan erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Useim-
miten ne kuitenkin koskevat varsin rajallista osaa laitoksen 
järjestelmästä ja asiakkaista, ja yleensä vain yhtä laitosta ker-
rallaan. Koronatilanne vaikuttaa samaan aikaan kaikkiin vesi-
huoltolaitoksiin ja muihin alan toimijoihin. Se asettaa eri-

VESIHUOLTOPALVELUT 
toimivat yhteistyössä 
poikkeuksellisissakin oloissa

tyisiä haasteita koko palvelu- ja toimitusketjulle. Esimerkiksi
naapurilaitokselta ei tässä tilanteessa olekaan välttämättä
saatavissa hätäapua. Vesihuoltolaitoksille erilaisia palveluja,
materiaaleja ja tarvikkeita tarjoavien toimittajien merkitys 
korostuu koronatilanteen kaltaisessa laajassa ja vakavassa 
poikkeustilanteessa. Toimittajat voivat tällaisessa tilanteessa 
tukea laitosten työtä tavanomaista palvelujen ulkoistamista 
laajemmin ja monipuolisemmin, jos laitosten toimintaky-
ky uhkaa heikentyä. Toki palveluntarjoajienkin kapasiteetti 
on vaikeassa tilanteessa kovilla ja niidenkin on varauduttava
poikkeusoloihin määräysten mukaisesti ja oman turvallisuu-
tensa varmistaen.

Koronavirusepidemia on sukupolvellemme ennen näke-
mätön testi laajasti koko maata koskevasta katastro�sta sel-
viämiselle. Samalla se on kuitenkin mahdollistaja entistäkin 
paremman yhteistyön kehittämiseksi vesihuoltoalan julkis-
ten ja yksityisten toimijoiden välillä. Ja tietenkin myös kaik-
kien meidän yhteisöllisyyden ja toisistamme välittämisen 
vahvistamisessa, vaikka juuri nyt joudummekin työskente-
lemään fyysisesti varsin erillämme toisistamme. 

POIKKEUSTILANNE

OSMO SEPPÄLÄ

Vesihuoltolaitoksille erilaisia 
palveluja, materiaaleja ja tarvikkeita 
tarjoavien toimittajien merkitys 
korostuu poikkeustilanteessa.
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Arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema Hangon 
vesitorni valmistui vuonna 1943 vanhan tuhoutuneen 
vesitornin tilalle. Vesitorni on ainoa Hangon kaupungissa. 
Sen vesitilavuus on 500 kuutiometriä.
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LAHTI 
Lahdessa on verkoston saneerauksien ja kunnossapidon yhtey-
dessä vaihdettu vanhoja kumiluistiventtiileihin perustuneita 
paloposteja Hawlen 5186 H4 -paloposteihin.

Vedenjakeluverkoston kunnossapidosta vastaavan Aqua 
Palvelu Oy:n työnjohtajan Hans Laihian mukaan aiemmat 
palopostit ovat ikääntyessään tahtoneet jäädä vuotamaan, ja 
palopostien huoltaminen on aina tarkoittanut kaivuu-urakkaa. 

Talousveden riskienhallinnan kannalta vanhoihin palopostei-
hin ovat myös ulkopuoliset päässeet varsin helposti käsiksi, ja 
nousuputkeen on ollut mahdollista pudottaa kaikenlaista talous-
veteen kuulumatonta. ”Nyt asennetut Hawle 5186 H4 -palo-
postit ovat tältä osin turvallisempi vaihtoehto, ja mahdolliset 
huoltotoimenpiteet voidaan tehdä ilman kaivuutöitä”, toteaa 
Hans Laihia. Aqua Palvelu Oy esitteli uusia paloposteja myös 
Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle, joka otti uudistuksen mieli-
hyvin vastaan. 

Järkeviä uutuuksia

VESITEKNIIKKA KEHITTYY

HAWLE 5186 H4 -PALOPOSTI DN100/150:

• Korroosion kestävä
• Yläosa käännettävissä 360 astetta
• Alaslaskettava sääsuoja
 - Erottuu heijastavan materiaalin 
  ansiosta myös pimeässä
 - Erilliset istukkaventtiilit ja 
  3” kynsiliittimet sääsuojan sisässä
• Itsestään tyhjentyvä
• Nousuputkessa murtopultit 
 törmäyksen varalle
• Helppo käyttää ja huoltaa
 - Sisäosat huollettavissa ilman kaivuutöitä

Aqua Palvelu Oy on Lahti Aqua Oy:n omistama yhtiö, 
joka tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- 
ja kunnossapitopalvelut Lahdessa ja Hollolassa. 

IMATRA 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos kävi talvella tutustumassa Imat-
ralle asennettuun Hawle 5186 H4 -palopostiin. Palaute palo-
postista oli erittäin hyvää: ”Kerrankin alalle on tullut järkeviä 
uutuuksia, käyttöönotto on nopeaa eikä erillisiä adaptereita
tarvita”, toteaa koulutukseen osallistunut palomestari. 

Hawle 5186 H4 -paloposti 
DN100 / 150 PCD=2,0m 

LININGIN VARASTOSTA!
(PCD = Pipe Cover Depth)

KYSY LISÄÄ ALUEMYYJÄLTÄSI!
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Kondenssivedenpoistojärjestelmien toimittaja Septor Oy:n kom-
ponenttien (alipainepumppu, venttiilit, keruuastiat ja järjestelmän 
ohjaus), Poloplast putkiston ja Consti Talotekniikan asennukset ei-
vät aiheuttaneet melua kaupan sisällä, eikä näin ollen häirinneet
asiakkaan ostoksia tekeviä asiakkaita. 

Pisimmät K-Supermarket Mustapekassa olevat alipainelinjat 
ovat yli 50 m pitkiä. Linjaston puhdistusta helpottaakseen jokai-
sen linjan päässä on puhdistusluukku. Putkiston sisäpinnat ovat 
itsessään antistaattisia ja likaa hylkiviä. Poloplast-alipaineputkisto 
on helppo ja nopea rakentaa. Putkia ei tarvitse liimata toisiinsa 
eikä odotella voimakashajuisten liimojen kuivumista, vaan urakka 
voi jatkua heti. Muhviliitoksin varustettu putkisto tarjoaa myös 
paremman toimintavarmuuden alipainejärjestelmälle.

”Vuosien varrella yksi haaste on ollut tarpeeksi tiiviin putkiston
rakentaminen toimittamiemme komponenttien ympärille. Polo-
plastin alipaineputkisto on tarjonnut erinomaisen ratkaisun”, ker-
too Samuli Aalto Myyntipäällikkö, Septor Oy. Mahdollisten paine-

iskujen varalle muhvit lukitaan erillisillä muhvilukituspannoilla.
Putkisto ja sen osat ovat myös uudelleen käytettävissä, jos/kun 
esimerkiksi kylmäaltaiden paikkoja halutaan jatkossa vaihtaa. 
Tämä säästää rahaa ja ympäristöä. Ympäristöystävällisyys, asen-
nusvarmuus, nopeus ja työturvallisuus, ovat Consti Taloteknii-
kan toiminnassa myös avainasioita. 

Haastavaksi saneerauksen teki se, että kauppa oli auki normaa-
listi ja asiakkaat tekivät päivittäisiä ostoksia remontin lomassa.
Suurimmat muutokset pyrittiin tekemään ripeästi liikkeen ollessa
suljettuna. Constin 6 asentajaa ja työnjohtaja Hans Widell puur-
sivat pitkää päivää saadakseen urakan valmistumaan vaativan 
aikataulun puitteissa. Widell oli erittäin tyytyväinen Poloplast-
putkistoja toimittaneen Lining Oy:n toimintaan. ”Tavarat olivat
laadukkaita, ja ne saatiin työmaalle aina halutussa aikataulussa”.

Consti Talotekniikan järjestämät asennustapatarkastukset saivat
erityiskiitosta tilaajalta. Tarkastuksiin osallistuivat myös kaikki 
tavarantoimittajat.

POLOPLAST-
PUTKET 
alipaineviemäröintiin
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T oiminta- ja huoltovarmuus, varaosa- ja tuo-
tetuki, prosessin selkeämpi hallinta, etä-
valvonta, selkeät hälytystiedot, raportointi,
nykyaikainen laitekanta, luotettava toimit-
taja…, lähes sanasta sanaan samat argumentit 

toistuivat kysyttäessä Liningin toteuttamien puhdistamoiden 
sähkö-/automaatiosaneerauksien toteutuneita tavoitteita.
Vastaajina olivat Paraisten kaupungin vesihuoltopäällikkö 
Marko Rusi, Liikelaitos Salon Veden viemärilaitospäällikkö
Markku Kuusinen ja pienpuhdistamohoitaja Arsi Enqvist.
Sekä Paraisilla että Salossa on parin viime vuoden aikana 
päädytty saneeraamaan taannoisten kuntaliitosten myötä 
kaupunkien vastuille siirtyneiden satelliittipuhdistamoi-
den prosessiautomaatiot nykyajan vaatimukset täyttäville 
tasoille.

KORJAUS JA SANEERAUS

PUHDISTAMON 
AUTOMAATIOSANEERAUS – 
toimintavarmuutta ja prosessin etävalvontaa

Jätevesien puhdistus saaristossa 
on ympäristöteko
Paraisten kaupunkiin vuonna 2009 liitetyt saaristokunnat 
Nauvo, Korppoo ja Houtskari hoitavat vesihuollon omien 
erillisten vesihuoltoverkostojensa kautta. ”Saaristossa etäisyy-
det ovat pitkiä, liittyjämäärät ovat pieniä, kulutusvaihtelut 
kesäasukkaiden ja taloudellisesti tärkeän matkailuelinkeinon 
myötä suuria. Lisäksi pohjaveden saanti on saaristossa rajal-
lista. Käytännön vaihtoehtoa kunnalliselle vesihuollolle ei 
ole,” kiteyttää vesihuoltopäällikkö Marko Rusi maantieteelli-
sesti hajautetun vesihuoltolaitoksen haasteita. Jätevedenpuh-
distamot on aikanaan rakennettu sen aikaiset ympäristölupa-
ehdot täyttäviksi. Lupaehtojen kiristyessä on toiminnan 
jatkamisen vaihtoehtoina joko huomattavia kustannuksia 
vaativat puhdistusprosessin laajennukset tai olemassa olevan 
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prosessin toimintavarmuuden pitäminen jatkuvasti korkealla 
tasolla. ”Automaatiosaneeraus mahdollistaa toimintavarmuu-
den pitämisen korkealla tasolla sekä ennakoivan huollon 
kautta laiterikkojen välttämisen. Automaatiosaneeraus on 
investointi, jonka pitää vähentää korjaus- ja kemikaalikus-
tannuksia”, jatkaa Marko.

Paraisten saariston jätevedenpuhdistamot ovat bioroottori-
laitoksia. Kohteissa on kuitenkin eri määrät toimilaitteita, 
kuten lietepumppuja, erilaisia pintalietteen poistoratkaisuja
sekä ilmastusratkaisuja. Ahtaat puitteet ja aiemmin toteu-
tetut uudistukset johtivat joka kohteessa hieman erilaisiin 
ratkaisuihin. Korppoon puhdistamolla oli kovasähköpuoli
uusittu hiljattain, joten ainoastaan prosessiautomaatio ja liityn-
nät ohjauskeskukseen uusittiin. Houtskarissa uusittiin ohjaus-
keskus kokonaisuudessaan uudella automaation sisältävällä
keskuksella. Myös Nauvossa koko ohjauskeskus uusittiin, 
mutta tilan puutteen vuoksi kohteeseen asennettiin erillinen 
ohjauskeskus ja automaatiokeskus. Sähkö/automaatiosanee-
raukset toteutettiin puhdistusprosessin keskeytymättä. Kai-
kissa kohteissa automaatio toteutettiin Lining AqvaMaxi™ 
-yksiköillä, jotka ovat yhteydessä Paraisten AqvaRex 2.0®-jär-
jestelmään GSM-yhteyden kautta. 

Saaristossa on vesilaitoksella oma henkilökunta, mutta 
kaikilla on vesihuollon lisäksi myös muita teknisiä tehtäviä. 
”Taloudellisten resurssien tiukentuessa työjohdon mahdol-
lisuudet ohjata ja valvoa toimintaa muuttuvat yhä haasteel-
lisemmaksi. Konkreettisena esimerkkinä saostuskemikaalin 
menekin optimointi lupaehdot täyttävän puhdistustuloksen 
saavuttamiseksi tuhlaamatta ylimäärin kallista kemikaalia”, 
kertoo Marko. ”Toimiva jätevedenpuhdistus keskellä herkkää 
saaristoluontoa on huomattava ympäristöteko”.

Laajan jätevesiverkoston hallinta 
on haastavaa
Suomen suurin kuntaliitos toteutui vuoden 2009 alussa, 
kun Salo ja yhdeksän ympäröivää kuntaa yhdistettiin lähes 
55 000 asukkaan Salon kaupungiksi. Samalla perustettiin Lii-
kelaitos Salon Vesi, jonka toiminta jakautuu vesilaitokseen ja 
viemärilaitokseen. Viemärilaitoksen vastuulla on Salon kes-
kuspuhdistamon lisäksi Kiskon, Perniön ja Särkisalon pien-
laitospuhdistamot sekä lähes 160 jätevesipumppaamoa, jotka
olivat AqvaRex 2.0® -järjestelmän valvonnassa jo ennen sen 
laajentamista pienpuhdistamoille. ”Koko tämä laaja toiminta-

AqvaMaxi-näyttö ja AqvaMaxi-keskus 
Nauvon puhdistamossa

alue hoidetaan vain 1+9 hengen vahvuisella henkilöstöllä”,
kertoo viemärilaitospäällikkö Markku Kuusinen. ”Tähän 
vahvuuteen sisältyy kaksi pienpuhdistamohoitajaa, jotka
käytännössä huolehtivat paikallisten jätevesiverkostojen 
pumppaamoiden ja pienpuhdistamoiden toiminnasta. Tutun
järjestelmän laajentaminen puhdistamoille oli myös ajan-
käytöllisesti tehokasta”.

”Haasteena meillä ovat pitkät etäisyydet. Salosta Särkisa-
lon puhdistamolle on 45 km suuntaansa”, kertoo Markku.
”Ennen piti Särkisalossa käydä varmuuden vuoksi paikan 
päällä katsomassa, että puhdistamo toimii”, toteaa pienpuh-
distamohoitaja Arsi Enqvist. ”Nykyisin kohteeseen on toi-
miva etäyhteys. Reaaliaikainen tilannekuva ja yksityiskohtai-
set hälytysviestit auttavat varautumaan kohteessa tarvittaviin 
toimenpiteisiin jo etukäteen”. 

Salon pienlaitospuhdistamot olivat automatisoituja jo 
ennen Liningin toteuttamaa automaatiosaneerausta, mutta 
laitekanta oli auttamattomasti vanhentunutta ja menettänyt 
ison osan toimintavarmuudestaan. ”Korjaustoimet piti aloit-
taa selvittämällä, onko toimittajaa enää edes olemassa? Seu-
raavana haasteena olivat varaosat, joita vanhoihin järjestel-
miin ei juuri ollut enää saatavissa”, muistelee Arsi.

Salon pienpuhdistamoista Särkisalo on Paraisten kohtei-
den kaltainen bioroottorilaitos. Täällä sähköistys on asennet-
tuna erilliseen valvomotilaan ja on ikäänsä nähden hyvässä
kunnossa. 

Toimiva jätevedenpuhdistus 
keskellä herkkää saaristoluontoa 
on huomattava ympäristöteko.
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AqvaMaxi™-yksikkö asennettiin vanhan prosessiautomaation
tilalle hyödyntäen signaalikaapelointia kentälle sekä sen rivi-
liittimiä sähkökeskuksessa. ”Kenttäasennukset veivät vain 
kaksi miestyöpäivää puhdistusprosessin ollessa jatkuvasti toi-
minnassa”, kertoo Jami Isohanni Liningilta.

Kiskon aktiivilieteperiaatteella toimiva pienpuhdistamo 
toimi sekä aika- ja ohjelmoitavien releiden ohjaamana ennen 
automaatioasennuksia. Kohteeseen asennettiin AqvaMaxi™
-automaatiokeskus, joka liitettiin pääkeskuksen riviliittimiin 
ja sitä kautta edelleen prosessin toimilaitteisiin. Tulevaisuu-
dessa Kiskon puhdistamo mahdollisesti suljetaan, ja vedet joh-
detaan siirtoviemärillä Salon keskuspuhdistamolle. ”Yhtenä 
kriteerinä automaatioasennuksille oli laitteiston muunnelta-
vuus vastaamaan mahdollisia tasausallastoimintoja tulevaisuu-
dessa”, toteaa Markku.

Perniön puhdistamon automaatiosaneeraus toteutettiin 
hajautettua automaatioperiaatetta noudattaen kolmella 
AqvaSemi™-yksiköllä, joista jokainen huolehtii omista osa-
prosesseistaan. AqvaRex®-järjestelmään toteutettiin koonti-
sivu, jossa laitoksen prosessikaavio näkyy käyttäjälle yhtenä
kokonaisuutena. ”Aluksi piti hieman tutkia logiikoista eri 
prosessialueiden säätöjä, mutta nyt nämä tehdään kootusti
AqvaRexin kautta”, tarkentaa Arsi.

Millaisia oleellisia muutoksia automaatiosaneeraus on tuo-
nut Arsin jokapäiväiseen työkenttään? ”Olen kokenut muu-
toksessa pelkästään hyötyä vanhaan verrattuna. Vanhoja jär-
jestelmiä oli jokainen edeltäjäni hieman muokannut, ja ne 
olivat melkoisia sekasikiöitä. Uutta automaatiota on yksin-
kertaista käyttää, kun selkeästi tietää mikä säätö vaikuttaa
mihinkin. Nyt ollaan turvallisella pohjalla, kun varaosien ja
avunsaanti on helppoa. AqvaHelp-tuki toimii nopeasti sekä 
sähköpostilla että akuutissa tilanteessa puhelimitse. Raportit
tulevat AqvaRexistä suoraan eikä enää tarvitse käsin käydä 
keräämässä tietoja puhdistamoilta.” 

Särkisalon AqvaMaxi-näyttö ja bioroottori

AqvaRex-näyttö, Perniön puhdistamo
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UUSIA 
LININGLAISIA

Kuusamon Uistin on valmistanut 
tulevaan kesään ja loman upeisiin 
kalastushetkiin uniikin uistimen.
Tämän keräilyherkun voit pyytää 
itsellesi Liningin omalta 
yhteyshenkilöltäsi.

KIREITÄ SIIMOJA!

LINING 
VUOSIUISTIN 2020 – 
Räsänen 7

MUUTOKSIA
LININGILLA

EMMA-ELINA HINTIKKA 
Talotekniikan myyntiorganisaatio on vahvistunut uudella 
henkilöllä. 1.3.2020 alkaen Länsi- ja Pohjois-Suomen alue-
myyntipäällikkönä aloitti Emma-Elina Hintikka. Emma-
Elina vastaa alueillaan yhteistyössä Kari Rantalan kanssa 
Poloplast-desibeliputkien, Rifeng-komposiittiputkien ja 
-liittimien, seinävessojen sekä muiden Talotekniikkaosaston
tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. 

Toivomme Emma-Elinan tuovan Liningin ukkoutuvaan
porukkaan paljon kaivattua energiaa ja iloisuutta. Emma-
Elinan tavoitat numerosta 050-354 5683 tai sähköpostilla 
emma-elina.hintikka@lining.�.

 

AAPO SILVENTOINEN
Jo entuudestaan Liningilla työskennellyt Aapo vaihtoi osas-
toa. Aiemmin automaatiotuotteiden parissa työskennellyt 
Aapo aloitti 1.1.2020 Verkostotekniikan osastolla aluemyynti-
päällikkönä. Aikaisemmin aluetta hoitanut Marko Kuitunen
keskittyy jatkossa Verkostotekniikan osaston toiminnan kehit-
tämiseen.

Tutut Hawle-tuotteet sekä muut Verkostotekniikan tuot-
teet ovat Aapon hallussa. Hänet tavoitat vanhasta tutusta 
numerosta 0400-898 836 ja aapo.silventoinen@lining.�. 

 on valmistanut 
ja loman upeisiin 

kalastushetkiin uniikin uistimen.
Tämän keräilyherkun voit pyytää 

 7
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Oy Lining Ab  I  Tiilenlyöjänkuja 9 B  I  FIN-01720 Vantaa
tel. +358 29 006 160  I  e-mail: lining.info@lining.�

Tavaroiden luovutus ”24/7” klo 16–08 puh. 029 006 5400

ASIAKASPALVELU

Mika Keinonen
Puhelinmyynti
050 412 9639

Niko Mörsky
Puhelinmyynti
044 755 5974

VERKOSTOTEKNIIKKA

Marko Kuitunen
Liiketoimintapäällikkö
050 443 1747

POHJANMAA
TAMPERE
Juha Tiira
Aluemyyntipäällikkö
045 161 7313

POHJOIS-SUOMI
Kari Tervo
Aluemyyntipäällikkö
050 572 7367

ITÄ-SUOMI
Jouni Oksman
Aluemyyntipäällikkö
050 412 4735

HUOLTO/SANEERAUS

Juuso Kantola
Huolto- ja projektipäällikkö
050 464 4887

PROJEKTILIIKETOIMINTA

LÄNSI-SUOMI
Janne Jortikka
Aluemyyntipäällikkö
050 591 1887

Mika Cederberg
Myyntipäällikkö 
Automaatio
050 408 4327

ETELÄ-SUOMI
Julius Anttila
Aluemyyntipäällikkö
050 322 8988

Tapio Mäki 
Liiketoimintapäällikkö 
050 436 5283

ITÄ- JA 
KAAKKOIS-SUOMI 
Pasi Paavolainen 
Aluemyyntipäällikkö 
050 411 5984

Kari Tamsi
Tuoteryhmäpäällikkö
050 368 6581

KESKI-SUOMI 
JA POHJANMAA 
Timo Eronen 
Aluemyyntipäällikkö 
040 591 7170

Mika Passila 
Tuotepäällikkö 
050 410 4779

POHJOIS-SUOMI 
Jyrki Nikkinen 
Aluemyyntipäällikkö 
050 527 5718

Sami Nuijanmaa
Projektipäällikkö
050 412 6231

TALOTEKNIIKKA

Ron Johnsson 
Liiketoimintapäällikkö 
044 755 5797

ETELÄ- JA ITÄ-SUOMI 
Tuomas Korpela 
Aluemyyntipäällikkö 
050 572 9310

LÄNSI- JA 
POHJOIS-SUOMI
Kari Rantala 
Aluemyyntipäällikkö 
0400 827 730

YHTEYSTIEDOT

ETELÄ-SUOMI 
Aapo Silventoinen
Aluemyyntipäällikkö 
0400 898 836

LÄNSI- JA 
POHJOIS-SUOMI
Emma-Elina Hintikka 
Aluemyyntipäällikkö 
050 354 5683
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Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720  Vantaa 
Puh. 029 006 160 
www.lining.�

Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720  Vantaa 

http://www.lining



