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Lehteä tekemässä

Tässä numerossa

Olen työskennyt Liningilla 10 vuotta. Parasta työssäni on löytää 

ratkaisu asiakkaan pulmaan ja päästä toteuttamaan se yhdessä 

asiakkaan kanssa. Hyvä esimerkki tästä on, kun varustimme 

Kerava Veden Tuusulantien huoltorakennuksen pumppaamon 

Prero-pohjalla. Lue lisää tästä sivulta 6.

Olen IT-mies vesitoimialalla, eli oma osaamisalueeni ei liity en-

sisijaisesti vesijohtoverkostoon, vaan vesijohtoverkoston ja sen 

hallinnan digitalisointiin. ICT työurani alkoi vuonna 2000 ICL:llä 

ja sieltä matka on jatkunut operaattorin ja mobiiliverkkoyhtiön 

kautta Liningille.” Lue lisää sivulta 16 digi ja automaation yhteis-

työstä Valkeakosken kaupungin Vesihuoltolaitoksen kanssa.

Kari Tamsi 
tuoteryhmäpäällikkö-
Projektiliiketoiminta ja 
tuotepäällikkö Pumput ja 
pumppaamot 

20 vuotta jätevesien läheisyydessä työskennelleenä ja niistä 10 

vuotta Liningilla on antanut pitkän näkemyksen jätevesien, mutta 

myös talousvesien paineenkorottamoille. Sivulla 10 on kerrottu 

lisää venttiili-keskuskaapillisen säiliöpumppaamon eduista.

Sami Nuijanmaa  

projektipäällikkö,  
Pumput ja pumppaamot

Tapio Mäki 

liiketoimintapäällikkö, 
Projektiliiketoiminta

Syksyllä tulee täyteen kahdeksan vuotta Liningilla. Koen olevani 

etuoikeutettu saadessani työskennellä huippuammattilaisten 

kanssa. Osaajamme löytävät toimivan ratkaisun paikkaan kun 

paikkaan. Tutustu Liningin Aluemittausjärjestelmän hyötyihin 

sivulla 4.

Tero Auvinen

liiketoimintapäällikkö, 
Digi ja automaatio 

Minulla on menossa neljäs vuosi Liningilla Talotekniikan parissa 

ja kokonaisuudessaan takana 20 vuotta alalla. Työssäni parasta 

on asiakkaani ja erilaiset päivittäiset tilanteet, joissa saan auttaa 

asiakkaitamme löytämään oikeat tarvitsemansa ratkaisut. 

Takana on monta onnistunutta projektia ja on ilo saada työs-

kennellä laadukkaiden tuotteiden parissa, joiden kanssa aika ei 

haaskaannu mahdollisiin reklamaatioihin. Lue sivulta 15 miten 

K-Supermarket Mustapekan kylmäkalusteiden kondenssivedet 

ohjataan vuotamattomalla järjestelmällä Poloplast-alipaineput-

kien avulla siististi ja hiljaisesti pois.

Tuomas Korpela 

aluemyyntipäällikkö,  
Talotekniikka  
Uusimaa & Itä-Suomi. 

Päätoimittaja Tiina Retsu, tiina.retsu@lining.fi 
Julkaisija Oy Lining Ab 
Anna palautetta Vesipostista tiina.retsu@lining.fi
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

#lininginammattilaiset
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 – mikä se on ja mitkä ovat hyödyt sen käyttäjälle?

6  Kerava Tuusulantien huoltorakennus-pumppaamo  
 on  varustettu Prero-pohjalla

 
10  Soveltuisiko teille säiliöpumppaamo, jossa  
 venttiilit ovat huollettavissa maanpäältä ilman  
 huoltorakennusta?

15  Poloplast-putket alipaineviemäröintiin

16  Automaatiolla perusta vesilaitoksen digitalisaatiolle
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Arvoisa lukija,

Vuosi 2020 lähestyy puoltaväliä ja ansaitut kesälomat 
siintävät jokaisen mielessä. Vuoden ensimmäinen 
puolikas on ollut yhtä outo, kuin koko vuosi 2020. 
Toivottavasti syksyllä pääsemme palaamaan uuteen 
normaaliin, mitä se sitten ikinä tarkoittaakin ja myyjäm-
me pystyvät tekemään asiakaskäyntejä ja konttoriväki 
palailee konttoreille. Kesästä näyttäisi tulevan aika 
lämmin, jos tämä jatkuu tällaisena, kun tätä kirjoittaes-
sa, eli ulkolämpötila on noin + 30 C.
 
Meidän tämän vuoden ensimmäinen puolivuosi meni 
vauhdikkaasta. Te asiakkaat luotitte meidän palve-
luihimme ja ratkaisuihin, niin olemme budjetoidussa 
tavoitteessa menossa. Teimme vuodenvaihteessa 
Labkotecin kanssa liiketoimintakaupan, josta meille 
siirtyi kahdeksan automaatiopuolen asiantuntijaa. 
Tämä oli haastava aika tehdä liiketoimintakaup-
paa, kun emme pystyneet fyysisesti ottamaan uusia 
lininglaisia vastaan, vaan kaikki toiminta pyöri etänä. 
Olen erittäin otettu ihmisten sitoutuneisuudesta näissä 
haastavissa tilanteissa ja nyt meillä on yhteen hiileen 
puhaltava Digi ja automaatio-osasto. Olemme saa-
neet hyvää oppia uusilta lininglaisilta, miten he ovat 
automaatioprojekteja hoitaneet. Palvelemme noin 2.5 
milj. suomalaista meidän automaatiomme välityksellä. 
Näiden laitteiden ja palvelujen elinehto on osaava ja 
motivoitunut henkilöstö. Meidän tavoitteenamme on 
kasvattaa Digi ja automaatio -osastostamme suoma-
laisen vesihuollon suunnannäyttäjä.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nyt entistäkin 
tärkeimpiä. Meidän alallamme olevien toimijoiden on 
katsottava tulevaisuuteen ja tehtävä investoinnit kes-
tävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaan. Meidän 
(suurin osa meistä päättäjistä on +50 v) on ajateltava 
tulevia sukupolvia ja tehtävä päätöksiä hyväksi ko-
kemien järjestelmien / tuotteiden mukaan, eikä sääs-
tettävä väärässä paikassa. Vesihuollon materiaalien 
hankinnassa on ajateltava pitkälle tulevaisuuteen, 
tuotteiden käyttöiän maksimointi ja korjaustarpeen 
minimointi pitäisi olla hankinoissa johtava ajatus. Mitä 
me nyt laitamme verkostoon, niin tulevat sukupolvet 
kiittävät meitä. 
  
Meillä kestävä kehitys ja vastuullisuus on rakennet-
tu DNA:hamme. Olemme toimineet suomalaisessa 
vesihuollossa yli 60 vuotta ja tunnemme meidän 
toimintaympäristömme. Olemme pyrkineet nostamaan 
varastoitavien tuotteiden volyymia, kun näyttäisi, että 
tavaroista tulee syksyllä pula. Raaka-aineiden hinnat 
ovat noususuunnassa ja teollisuuden toimijoilla on 
tällä hetkellä näköpiirissä toimitusvaikeuksia. Toivotta-
vasti teollisuus selviää raaka-aine pulasta ja tuotteet 
liikkuisivat Euroopasta Suomeen, kuten aikaisemminkin. 

Odotan, että näen teidät kaikki viimeistään syksyllä  
YT-näyttelyssä 13–14.10. Suomen Turussa. 
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita osastollemme.

Lämmintä ja mukavaa kesää toivottaen,
Pasi Mönkäre
toimitusjohtaja
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Verkoston ohjaus, hallinta, tiedon kerääminen ja 
hyödyntäminen – nämä ovat asioita joiden parissa 
työskentelee hyvin moni, ellei jokainen vesilaitos tänä 
päivänä. Suomi on pitkä maa ja vesilaitokset ovat 
erilaisissa tilanteissa aluemittauksen suhteen, kuka 
pidemmällä kuka ehkä vasta alussa.

Tällä hetkellä ”kenttä” ja tarjonta on hajanaista. Yksi 
toimittaja tarjoaa kaivot, toinen tiedonsiirtoa, kolmas 
ehkä analysointia, mutta kuinka nämä saadaan kes-
kustelemaan keskenään? Mikä kulloinkin on raja-
pinta ja kuka ottaa rajapinnassa vastuun? Entä koko 
järjestelmän toiminnasta? Kun sitten lähdemme vielä 
tarkemmin  pohtimaan verkostosta kerättävää tietoa, 
tiedon määrää ja puhumattakaan miten sitä tietoa 

Lining Aluemittausjärjestelmä 
 – mikä se on ja mitkä ovat hyödyt 
       sen käyttäjälle?

halutaan hyödyntää, huomataan että on ”aika monta 
palloa ilmassa”. Pohdittavaksi tulee edellä mainitun 
lisäksi myös fyysinen mittaus ja säätö, kenttäinfra ja 
paljon muuta. Nämä ”pallot ja palikat” pitää saada 
saumattomasti keskustelemaan keskenään.
 
Perinteinen suunnittelu muun muassa verkoston 
vuotovesien hallinnan parantamiseksi on lähtenyt liik-
keelle toimilaitekaivojen tai muiden verkostoon lisättä-
vien komponenttien suunnittelusta.
 
Toinen lähestymistapa on aloittaa suunnittelu siitä 
näkökulmasta, mitä tietoa verkostosta halutaan saada 
ja mitä kokonaisratkaisulla halutaan saada aikaan. Eli 
asiaa lähestytään konseptuaalisessa mielessä, jossa 
on päästä päähän mietitty valmiiksi kaikki toisiinsa 
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saumattomasti istuvat komponentit. Tätä laajempaa 
konseptia me kutsumme nimellä Lining Aluemittaus- 
järjestelmä.
 
Lining Aluemittausjärjestelmä on seuranta- ja 
ohjausmenetelmä, jossa vesijohtoverkosto jaetaan 
erillisiin kulutusseuranta-alueisiin, joilla on ennalta 
määritelty raja. Järjestelmässä määritetään, mitä tieto-
ja halutaan kerätä ja miten kerätty tieto hyödynnetään. 
Järjestelmään kuuluvat mitta-anturit, laitekaivot, kent-
täautomaatio, tiedon siirto, tiedon käsittely ja kerätyn 
tiedon hyödyntäminen. Järjestelmään kuuluvat myös 
datan ennustemallit ja visualisointi verkoston säätöä ja 
optimointia varten.
 
Aluemittausjärjestelmä tarjoaa käyttäjälle koko verkos-
ton tosiaikaisen tilannekuvan visuaalisessa ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa, sekä auttaa kohdista-
maan oikeita ja oikea-aikaisia toimenpiteitä poikkea-
matilanteisiin.
 
Kaikki tieto tulee myös siirtää ja käsitellä turvallisesti. 
Cyber-turvallisuus on asia, joka näyttää nousevan  
esille jo lähes viikoittain jostain päin maailmaa. Tieto- 
turvan merkitys on muodostumassa elintärkeäksi 

laitteistojen ja tiedonsiirron nopean digitalisoitumisen 
myötä ja sen tulee olla toteutettuna koko järjestelmän 
läpi. 
 
Asiakkaalle kannattavinta ja turvallisinta on hankkia 
kokonaisuuksia, eihän autoakaan osteta komponentti 
komponentilta.

Me Liningilla olemme miettineet näitä asioita. Haluam-
me tuoda asiakkaillemme aitoa lisäarvoa. Haluamme 
tehdä tämän kaiken asiakkaalle myös helpoksi, mutta 
laadukkaasti ja turvallisesti.
 
Ollaan yhteydessä,  
 
Tapio Mäki
liiketoimintapäällikkö 
projektiliiketoiminta

Liningin Aluemittaus- 
järjestelmä tarjoaa 
käyttäjälle koko verkoston 
tosiaikaisen tilannekuvan 
visuaalisessa ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa.
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Kerava Tuusulantien 
huoltorakennus-pumppaamo on varustettu Prero-pohjalla

Jätevedenpumppaamoilla muodostuu usein ongelmak-
si pinta- ja pohjaliete, joka saattaa aiheuttaa pumpuille 
toiminnallisia ongelmia, sekä hajuhaittaa pumppaa-
mon ympäristöön. Jäteveteen sekoittuu ilmaa matkalla 
edelliseltä pumppaamolta, joko ilmanpoistoista tai 
mahdollisesti virratessa läpi tulokaivon tai viimeistään, 
jos vesi tippuu liian korkealta ja liian suurella nopeu-
della pumppaamosäiliöön.

Tuo ilma on vedessä mikrokuplina, jotka hiljakseen 
nousevat pumppaamon pintaan sitoen itseensä veden 
mukana olevaa kiintoainetta. Tämä kiintoaines muo-
dostaa pahimmillaan reilun lietepatjan pumppaamon 
pintaan.  Pintaliete tai jopa pintalietepatja joudutaan 
usein käydä paikan päällä imemässä imuautolla, 
joskus jopa parin viikon välein. Imuauton kustannuk-
set saattavat nousta vuodessa hyvinkin korkeiksi, kun 
huomioi myös jätteen vastaanottajan veloittamat kulut.

Hidrostal on kehittänyt pumppaamoihin asennettavan 
Prero-pohjan, jonka avulla pumppaamon pinta voidaan 
ajaa hyvin matalalle, aina jopa pumppupesän alapuo-
lelle (kuva 1). Pumput asennettaan muotoon tehdyn 
poteron päälle ja pumpuissa on lisäksi imusuppilo 
aivan poteron pohjalle (kuva 2). Tällä muotoilulla on 
aikaan saatu se, että kun pinta ajetaan riittävän alas, 
niin vesi lähtee lopulta kiertämään poterossa pumpun 
pyörimissuunnan mukaisesti samalla pumpun tuot-
toa madaltaen. Näin on mahdollista ajaa pinta aina 
poteroon asti ja varmistaa, että pumppaamo pysyy 
puhtaana sekä pintalautan, että pohjalietteen osalta. 

Kuva 1. Pumppaamon pohjavaluun 
upotetut Prero-pohjat.
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Kerava Tuusulantien 
huoltorakennus-pumppaamo on varustettu Prero-pohjalla

Tätä toimintaa ei suinkaan tarvitse tehdä jokaisella 
pumppauskierrolla, vaan aikaväli määräytyy pumppaa-
mokohtaisesti. (Katso video).
 
On siis ensiarvoisen tärkeää, että tallaisessa pump-
paamossa on pinnan ohjausautomaatio, joka mahdol-
listaa hyvin joustavat ajoasetukset. Määritetään, miten 
monen tunnin välein pinta ajetaan alas, millä moottorin 
taajuudella ja mihin pysäytysraja asetetaan. Lining 
Aqva -perheen logiikoissa on aina ollut hörppytoiminto 
ja käytännössä tässä hyödynnetään juuri tuota ominai-
suutta. Järkevintä on käyttää pinta-anturina mikroaalto-
tutkaa, jolloin pysäytystaso voidaan säätää perinteistä 
paineanturin suojaputkeen asennettavaa pinta-anturia 
alhaisemmaksi. Mikroaaltotutka on muutenkin huol-
tovapaa, koska se sijaitsee säiliön kannessa eikä 

Oheisella videolla kuvataan  
minimi pysäytystasolle  
pumppaus Tuusulantien  
pumppaamolla. Videolta  
näkyy kuinka viisteet pysyvät 
puhtaana ja lopulta vesi lähtee 
pyörimään Preron poterossa 
varmistaen, että kaikki liete ja 
kiintoaines poistuu säiliöstä.

ole kosketuksissa pumpattavan jäteveden kanssa eli 
paineanturin suojaputken puhdistustarpeet poistuvat. 
Olemme itse käyttäneet VEGAPULS C21 mikroaalto-
tutkaa, (kuva 3).

Kuva 2. Piirros imusuppilosta.
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Prero-pohja on mahdollista toimittaa sekä uusiin 
pumppaamoihin, että myös asentaa vanhoihin pump-
paamoihin saneerauksen yhteydessä. Prero-pohja 
soveltuu pumppaamon säiliömateriaaleista riippu- 
matta. Sen voi asentaa perinteisiin lasikuitu- tai 
PE-muovisäiliöihin, sekä betonisiin pumppaamoihin.

Ohessa kuvia pumppaamosta, jonka toimitimme 
Keravan vesihuollon Tuusulantien pumppaamolle. 
Kyseessä on betoninen pumppaamo, jonka päällä 
on huoltorakennus, (kuva 4). Huoltorakennuksen 
betoninen lattia tuli myös Ruskon Betonin tehtaalta 
pumppaamosäiliön kaivonrenkaiden mukana, (kuva 5). 
Pumppaamon kaivon renkaisiin oli tehty kaikki tarvit- 
tavat läpivientiporaukset kuten tuloyhde ja paine- 
lähtö valmiiksi Ruskon Betonin Hollolan tehtaalla  
(kuva 7). Maanrakennusurakoitsija Erkki Heikkilä 
asensi ensin säiliön betonirenkaat ja lattian paikalleen, 
jonka jälkeen päälle nostettiin valmis huoltorakennus. 
Tässä kohteessa Hidrostal pumput olivat nimelliste-
holtaan 15 kW, jotka pääsevät tarvittaessa virtaamaan 
maksimissaan noin 46 l/s virtaamaan, mikäli tarve.

Lining Aqva Semi- pinnaohjauslogiikka on asetettu aja-
maan pumppuja pääasiassa alhaisemmalla virtausno-
peudella, jotta minimoidaan paineviemärin aiheuttamia 
virtaushäviöitä. Tällä ajotavalla pyritään optimoida 
ominaisenergia mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Kuva 5. Huoltorakennukselle tehtaalla 
valmiiksi tehty lattiavalu.

Kuva 6. Keravan Tuusulantien pumppaamon  
huoltorakennus sisältä.

Kuva 4. Keravan Tuusulantien 
pumppaamon huoltorakennus.

Kuva 3. VEGAPULS C21 mikroaaltotutka.
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Kari Tamsi 
tuoteryhmäpäällikkö 
projektiliiketoiminta ja 
tuotepäällikkö pumput  
ja pumppaamot 

Kuva 7. Valmistuspiirustukset

Pumppaamossa on pinnan  
ohjausautomaatio, joka 
mahdollistaa hyvin joustavat 
ajoasetukset.

Ylös huoltorakennukseen on tuotu sulku- ja takaisku-
venttiilit sekä Krohnen virtausmittari sähkökeskuksen, 
taajuusmuuttajien ja ohjauskeskuksen lisäksi, (kuva 6). 
Käytännössä itse säiliössä on vain pumput, jotka on 
mahdollista nostaa taljalla ylös huoltorakennukseen, 
kun huoltoraja on saavutettu. Näin ollen huoltohen-
kilöstölle ei ole mitään tarvetta enää laskeutua alas 
säiliöön, kun komponentit ovat ylhäällä huoltoraken-
nuksessa ja pumppaamon pohjakin pysyy puhtaana 
itsestään.    

Pumppaamon halkaisija tässä Keravan kohteessa 
oli 2000 mm, mutta olemme toimittaneet vastaavia 
Prero-pohjia myös pienempiin 1500 mm halkaisijan 
pumppaamoihin. Tällä hetkellä toimituksessa myös 
3000 mm halkaisijan PE-muoviseen säiliöön, jossa on 
Prero-pohjat kolmelle pumpulle.
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Soveltuisiko teille säiliöpumppaamo,  
jossa venttiilit ovat huollettavissa  
maan päältä ilman huoltorakennusta?

Venttiili-keskuskaapillisen säiliöpumppaamon edut

- venttiilien tarkistus ja huolto turvallisesti maan päältä
- virtausmittari asennettavissa putkistoon  
- asennus kuivaan tilaan tuo lisää käyttöikää 
 venttiileille ja mittareille
- pumppaamosäiliössä mahdollisimman vähän 
 komponentteja
- keskuskaappi varustettavissa taajuusmuuttajilla. 
 Tällöin Suomen ilmasto huomioiden tulee kaappi  
 eristää, lämmittää ja tuulettaa.
- pieni asennustilan vaade maanrakennustöissä
- lisää mahdollisuuksia säiliötilavuuden optimointiin  
 tulovirtaamaan nähden 
- ratkaisu on huoltorakennuksellista pumppaamoa
 kustannustehokkaampi.
 

Toteutettavissa

- DN50, DN80 ja DN100 putkistolla, venttiileillä ja  
 virtausmittarilla
- mikroaaltotutkalla, painelähettimellä ja laponesto- 
 venttiilillä
- D1200, D1400, D1800 säiliöhalkaisijat
- taajuusmuuttajilla varustetulla keskuksella

Venttiili-keskuskaapillinen säiliöpumppaamo mah-
dollistaa optimaalisen jätevedenpumppauksen kus-
tannustehokkaasti. Ratkaisulla parannettu perinteistä 
säilöpumppaamoa sekä tuotu huoltorakennuspump-
paamon ominaisuuksia kompaktiin venttiili-keskus-
kaappiin.
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Venttiili-keskuskaapillisessa säiliöpumppaamossa 
putkisto venttiilein tuodaan säiliön kannelle venttiili-
kaappiin. Venttiilikaappi on eristetty ja lämmitetty.

Samaisen kaapin toisella puolen sijaitsee pumppu-
keskus ja tarvittaessa tämäkin puoli voidaan eristää, 
lämmittää ja tuulettaa.

Kerron mielelläni lisää venttiili-keskuskaapillisesta 
säiliöpumppaamosta.
 

Sami Nuijanmaa
projektipäällikkö
Pumput ja pumppaamot 
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• Alumiinirunko takaa moottorin tehokkaan  
 jäähdytyksen ja keventää pumpun painoa
• Kuminen kulutusta ja iskuja kestävä spiraalin  
 muotoinen pohja
• Paineyhteen sivulla voi kääntää vaakaan tai pystyyn  
 käyttötarkoituksesta riippuen
• Kaksinkertainen mekaaninen akselitiiviste
• Akselilla patentoitu tehokas voitelurakenne ja öljy 
 pumppu
• Kuivakäynnin kestävä
• Lämpösuoja
• Kaapeli 10 m
• 1 kierteellinen paineyhde 2” ulkokierre sekä 1 letku 
 paineyhde 2”

• Veden läpivirtaus tehostaa jäähdytystä
• Halkaisija vain 223 mm, joten sopii myös ahtaisiin  
 paikkoihin
• Kaksinkertainen mekaaninen akselitiiviste
• Akselilla patentoitu tehokas voitelurakenne ja öljy- 
 pumppu
• Kuivakäynnin kestävä
• Lämpösuoja
• A-malleissa automaatikäynnistys elektroideilla
• Pumppu käy vielä 60 sekunttia pinnan laskettua  
 käynnistystason alle
• Kaapeli 10 m
• 1 kierteellinen paineyhde 2” ulkokierre sekä 1 letku 
 paineyhde 2”

PUMPUT ÄÄRIMMÄISIIN 
OLOSUHTEISIIN

Kevyt ja kompakti Tsurumi LB -yleistyhjennys- 
pumppu sade-, pohja- ja hiekkaisen veden  
pumppaukseen

Luotettava, kevyt ja vahvarakenteinen  
Tsurumi HS-työmaapumppu kuluttaviin  
pumppauskohteisiin.

Tsurumi on yksi maailman suurimmista pumppuvalmistajista. Se valmistaa 
noin miljoona pumppua vuodessa. Laadukkaat ja luotettavat japanilaiset 
Tsurumi-pumput on suunniteltu kestämään äärimmäisissä olosuhteissa. 
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Rakennuksen pystyviemärin pohjakulma. Rakennuksissa pystykokoojaviemärin pohjakulma 
on kohta, jossa virtauksesta syntyy usein voimakasta ääntä. Lining-pohjakulma on ääntä vaimentava 
valmis osa, joka helpottaa ja nopeuttaa työmaalla tehtävää asennusta. Keveydestään johtuen tuote on 
asennettavissa yhden henkilön voimin.

•  Ääntä vaimentava  •  Koteloitu ja valmiiksi äänieristetty  •  Helppo ja nopea asentaa
•  Lukkomuhvi takaa varman liitoksen  •  Putki 110 mm  •  Paino vain 20 kg

LINING POHJAKULMA 110

NAUTI HILJAISUUDESTA
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Kondenssivedenpoistojärjestelmien toimittaja Septor 
Oy:n komponenttien (alipainepumppu, venttiilit, keruu-
astiat ja järjestelmän ohjaus), Poloplast putkiston ja 
Consti Talotekniikan asennukset eivät aiheuttaneet me-
lua kaupan sisällä, eikä näin ollen häirinneet asiakkaan 
ostoksia tekeviä asiakkaita. 

Pisimmät K-Supermarket Mustapekassa olevat alipai-
nelinjat ovat yli 50 m pitkiä. Linjaston puhdistusta hel-
pottaakseen jokaisen linjan päässä on puhdistusluuk-
ku. 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 alipainejär-
jestelmälle.

”Vuosien varrella yksi haaste on ollut tarpeeksi tiiviin 
putkiston rakentaminen toimittamiemme komponenttien 
ympärille. Poloplastin alipaineputkisto on tarjonnut  
erinomaisen ratkaisun”, kertoo Samuli Aalto Myynti- 
päällikkö, Septor Oy. Mahdollisten paineiskujen varalle 
muhvit lukitaan erillisillä muhvilukituspannoilla. Put-
kisto ja sen osat ovat myös uudelleen käytettävissä, 
jos/kun esimerkiksi kylmäaltaiden paikkoja halutaan 
jatkossa vaihtaa. Tämä säästää rahaa ja ympäristöä. 
Ympäristöystävällisyys, asennusvarmuus, nopeus ja 
työturvallisuus, ovat Consti Talotekniikan toiminnassa 
myös avainasioita.

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

Consti Talotekniikan järjestämät asennustapatarkastuk-
set saivat erityiskiitosta tilaajalta. Tarkastuksiin osallis-
tuivat myös kaikki tavarantoimittajat.

Tuomas Korpela
aluemyyntipäällikkö,
Talotekniikka
Uusimaa & Itä-Suomi

Lining myy ja varastoi Poloplast-viemärijärjestelmiä 
Suomessa ja sillä on kattava varasto putkia ja  
putkiosia Vantaalla sijaitsevassa varastossaan.  
Liningilla on myös tavaroiden 24/7 luovutuspalvelu.

-

Helsinkiläinen K-Supermarket Mustapekka on jo pitkään ollut maamme laadukkaimpia ruokakauppoja. 
Hiljattain tehdyn saneerauksen aikana muun muassa liikkeen kylmäkalusteet uusittiin. Kylmäkalusteiden 
kondenssivedet ohjataan jatkossa Poloplast-alipaineputkien avulla siististi ja hiljaisesti pois.

POLOPLAST-
PUTKET 
alipaineviemäröintiin
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Tyypillisesti automaatio on ajateltu ”pakollisena” pro-
sessin osana mikä pyörii taustalla. Ajatus on monesti 
ollut, ettei olemassa olevaan automaatiojärjestelmään 
kosketa, ”kunhan se vaan toimii”. Tätä ajattelua me 
haluamme Liningilla ravistella ja siksi halusimmekin 
muuttaa automaatio-osastomme nimen Digi ja Auto-
maatio-osastoksi. Haluamme viestiä tällä nimimuutok-
sellakin, että automaatio on nykyisin paljon enemmän 
kuin pelkkä prosessin osa ja se luo perustan laitoksen 
digitalisaatiolle.

Kuluttajat odottavat vesi- ja viemärilaitoksilta tulevai-
suudessa yhä enemmän avoimuutta. Veden ja jäteve-
den laatutiedot on löydyttävä helposti ja niiden tulee 
olla riittävän reaaliaikaiset. Samoin kuluttajat haluavat 
tietoa mahdollisista käyttökatkoksista ja he haluavat 
tietää paljonko heidän veden käyttönsä maksaa. Kun 
samaan nippuun vielä lisätään Hiilineutraali Suomi 

2035 -tavoitteet, mistä tulee väistämättä laitoksille tar-
ve vähentää vuotovesiä ja pienentää verkoston pump-
pauksessa käytettävää energiankulutusta, on itsestään 
selvää, että monen laitoksen digitalisaatioastetta tulee 
nykyisestä tasosta nostaa.

Monilla vesi- ja viemärilaitoksilla on rajalliset resurssit 
kehittää laitoksen ja verkoston digitalisaatiota, joten 
olemmekin Liningilla rakentaneet tarjoaman millä 
pystymme auttamaan eri kokoisia laitoksia digitalisaa-
tiomatkalla. Vuodenvaihteessa Labkotecilta siirtyneet 
ammattilaiset toivat jo olemassa olevaan Liningin 
osaamisportfolioon täytettä erityisesti laitosautomaati-
on puolelle sekä AI & machine learning osaamista.  
Nyt meillä onkin mahdollisuus olla vesi- ja viemärilai-
toksille kokonaisvaltainen kumppani, joka pystyy tar-
joamaan digitalisaatiopalveluita, aina vedenottamosta 
vedenpuhdistamolle ja määrittelystä käyttöönottoon asti.
 

Automaatiolla perusta 
          vesilaitoksen digitalisaatiolle
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Valkeakosken kaupunki
Erinomainen esimerkki uudistuneesta Liningin koko-
naisvaltaisemmasta digi ja automaatiotarjoamasta 
löytyy Valkeakoskelta, missä Tyrynlahden vesiasemal-
ta toimitetaan puhdistettua pintavettä Valkeakosken 
asukkaille, elinkeinoelämälle ja teollisuudelle, sekä 
lisäksi osa Lempäälän tarvitsemasta vedestä. Labko-
teciltä Liningille siirtynyt henkilöstö oli tehnyt sinne ra-
kennetulle uudelle vesiasemalle prosessiautomaation 
vuosien 2018 – 2020 välisenä aikana. Tässä samassa 
yhteydessä laitoksen valvomossa otettiin käyttöön 
Labkotecin toimittama LabkoWin-järjestelmä.
 
Labkotecin automaatiohenkilökunnan siirryttyä Linin-
gille vuodenvaihteessa, on tämän jälkeen kevään 2021 
aikana Valkeakoskella saneerattu 10 pumppaamoa 
Liningin AqvaLite-teknologialla. Nämä pumppaamot 
on liitetty valvomoiden LabkoWin-järjestelmiin. Tä-
män lisäksi kesän 2021 aikana ollaan rakentamassa 
LabkoWin-järjestelmän rinnalle Lininigin AqvaRex-jär-
jestelmää, missä pumppaamojen ensisijainen valvonta 
ja hallinta tulevaisuudessa operoidaan. Laajentuneen 
tarjoaman myötä Lining onkin siis kyennyt tarjoamaan 
Valkeakosken kaupungille kokonaisvaltaisemman 
tarjoaman tuttujen yhteyshenkilöiden kautta.
 
”Yhteistyö Liningin ja Labkotecin kanssa on sujunut 
aina hyvin. Kaukovalvonnan uudistusta aloiteltiin jo 
viime vuonna Labkotecin kanssa ja vuoden alusta 
tapahtuneen yhdistymisen myötä koemme kokonais-
valtaisen palvelun edelleen parantuneen. Nyt saamme 
liitettyä Liningin toimivat AqvaLite- ja AqvaRex-järjes-
telmät meille uudelle pintavesilaitokselle rakennettuun 
LabkoWin-valvomoon. Tämä sujuva yhteistyö palvelee 
myös meillä tehtävissä pumppaamosaneerauksissa, 
joissa myös Lining on usein yhteistyökumppanimme 
ja uusi kaukovalvonta saadaan samassa yhteydessä 
sujuvasti rakennettua”, kertoo Laura Lahti, käyttöinsi- 
nööri, Valkeakosken kaupunki, Vesihuoltolaitos.

Tero Auvinen 
liiketoimintapäällikkö
digi ja automaatio

Laura Lahti, käyttöinsinööri, Valkeakosken  
kaupunki/Vesihuoltolaitos.

Haluamme viestiä tällä 
nimimuutoksellakin, että 
automaatio on nykyisin 
paljon enemmän kuin 
pelkkä prosessin osa.



18 Vesiposti 1/2021

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 identifioimaan, 
 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 vesi- 
 määristä välittyy suoraan vesilaitokselle
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LINING
VEDENMYYNTIASEMA

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

AQVAHELP klo 8-16 p. 0290 006 5410
email: aqvahelp@lining.fi

Verkostotekniikka

Talotekniikka

Juha Tiira
Aluemyyntipäällikkö Pohjanmaa
Tuotepäällikkö Nova Siria & TRM
045 161 7313

Kari Tervo
Aluemyyntipäällikkö Pohjois-Suomi
050 572 7367

Ron Johnsson 
Liiketoimintapäällikkö  
Pohjois-Suomi
044 755 5797

Tuomas Korpela 
Aluemyyntipäällikkö  
Etelä- ja Itä-Suomi 
050 572 9310

Emma-Elina Hintikka 
Aluemyyntipäällikkö
Länsi-Suomi ja Pohjanmaa 
050 354 5683

Mika Keinonen
Puhelinmyynti
050 412 9639

Verkostotekniikan ja talotekniikan asiakaspalvelu
Tuomas Dahllund
Puhelinmyynti
040 517 3735

Digi- ja automaatio
Tero Auvinen
Liiketoimintapäällikkö 
040 553 0116

Jarmo Tuomisto
Myyntipäällikkö 
040 529 5092

Mika Cederberg
Myyntipäällikkö 
050 408 4327

Mittaus ja verkostonhallinta, pumput ja pumppaamot, laitekaivot ja säiliöt
Tapio Mäki
Liiketoimintapäällikkö 
050 436 5283

Joni Kalttonen
Aluemyyntipäällikkö Länsi-Suomi
050 531 9993

Pasi Paavolainen
Aluemyyntipäällikkö Itä-Suomi
050 411 5984

Timo Eronen
Aluemyyntipäällikkö 
Keski-Suomi ja Pohjanmaa
040 591 7170

Jyrki Nikkinen
Aluemyyntipäällikkö  
Pohjois-Suomi
050 527 5718

Kari Tamsi
Tuoteryhmäpäällikkö 
050 368 6581

Sami Nuijanmaa
Projektipäällikkö 
050 412 6231

Janne Jortikka
Tuotepäällikkö, LATE-Laitekaivot,  
CSA, GEFABusch-Sulkuluukut,  
Uni-Coupling ja Socla
050 591 1887

Mika Passila
Avainasiakaspäällikkö HSY,
Tuotepäällikkö Krohne ja Vega
050 410 4779

Huolto ja saneeraus
Juuso Kantola
Projektipäällikkö 
050 464 4887

Heidi Burmeister
Huolto- ja toimitusketjupäällikkö 
040 739 7979

Juha Patronen
Aluemyyntipäällikkö Länsi-Suomi
0500 837 373

Marko Kuitunen
Liiketoimintapäällikkö
050 443 1747

Jouni Oksman
Aluemyyntipäällikkö Itä-Suomi
Tuotepäällikkö Hawle
050 412 4735

Aapo Silventoinen
Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi 
0400 898 836

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

YHTEYSTIEDOT

mailto:aqvahelp@lining.fi
mailto:lining.info@lining.fi
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Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa 
Puh. 029 006 160 

www.lining.fi

http://www.lining.fi

