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Aapo Silventoinen 
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Tuomas Korpela

Aluemyyntipäällikkö, 

Talotekniikka

Etelä- ja Itä-Suomi

Liningilaisena ratkaisen haasteita yhdessä asiakkaiden kanssa, 

sekä edustan alan tunnetuimpien päämiesten tuotteita Etelä- 

Suomen alueella. Jatkuva kehitys ja innovatiiviset ratkaisut pitävät 

hereillä ja mielenkiinnon katossa. On hienoa huomata, miten vesi-

huolto Suomessa on ottanut valtavan harppauksen kohti vastuullisia 

ja kestäviä ratkaisuja. Olen ollut mukana toimittajana myös hienoissa 

infra-hankkeissa kuten Kasin Katutyöt, jossa asiakkaamme HSY 

uusii laajasti samalla verkostoaan. ” Vain yhdessä viikossa – teräs-

levystä räätälöiden valmiiksi tuotteeksi työmaalle toimitettuna.”  Lue 

lisää sivulta 12 miten kaikki sujui ja mitä mieltä asiakkaamme oli. 

Aluemittaus ja tietoturva ovat molemmat vesilaitosten IT-hank- 

keiden fokuksessa. Lue Vesipostin artikkelini Vesihuoltolaitoksien 

tietoturvasta sivulta 5 ja Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelun 

hyödyllisyydestä ja helppokäyttöisyydestä sivulta 18.

Tero Auvinen  

Liiketoimintapäällikkö

Digi ja automaatio
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Tapio Mäki 
Liiketoimintapäällikkö
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Lue ja tutustu Vaasan Veden kokemuksiin Aluemittausjärjestel- 

mästämme sivulta 6. Annamme tästä mielellämme lisätietoja.
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Olen erinäisten sattumusten kautta alalle löytänyt ja siihen täysillä 

tykästynyt. Nautin kohteiden vaihtelevuudesta, asiakkaiden kanssa 

työskentelystä ja tuotteiden sekä teknologian kehityksestä. Lue  

mielenkiintoisista puurakentamisen kohteistamme sivulla 8 ja  

tule keskustelemaan ratkaisuistamme osastollemme FinnBuildeille 

4. – 6.10.2022 Helsingin Messukeskukseen! 

Kari Tamsi 
Tuoteryhmäpäällikkö, 

tuotepäällikkö pumput ja 

pumppaamot,

projektiliiketoiminta
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On ollut mielenkiintoista päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan 

yhdessä asiakkaan kanssa monipuolisia pumppaamoratkaisuita. 

Hyvä esimerkki tästä on Kymen Veden Huhdanniemen pumppaa-

mo, jossa korvattiin kaksi Gorman Rupp pumppua yhdellä Hidros-

talin pumpulla ja saavutettiin huomattava energiansäästö. Lue lisää 

sivulta 14. Toinen hyvä esimerkki on sivulla 20 Leville rakennettu 

kokonaan uusi jätevesipumppaamo. Se varustettiin Hidrostalin 

Prero-pohjilla estämään pumppaamon liettyminen ja siitä aiheutuvat 

turhat imuautojen käyntitarpeet.

Marko Kuitunen 
Liiketoimintapäällikkö

Verkostotekniikka
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Olen ollut reilu 30 vuotta LVI -alalla, joista kahdeksan vuotta  

Liningilla. On ollut ilo ja kunnia olla tekemässä vastuullista vesi- 

tekniikkaa yhdessä osaavien ammattilaisten kanssa ja äärim- 

mäisen toimivilla Hawle tuotteilla. Tutustu lisää Hawlen palo- 

posteihin sivulla 16.

Olemme Liningilla huomanneet, että moduuliratkaisut kentällä  

ovat yleistyneet nopeasti, joka on varmasti lisännyt merkittävästi 

tehokkuutta kerrosrakentamisessa. Siksi me Liningilla seuraamme 

jatkuvasti tulevaisuuden ratkaisuja ja haluamme tuoda asiakkaille 

entistäkin parempia tuotteita. Henkilökohtaisesti näen moduuli- 

rakentamisen osana tätä päivää. Tutustu moduulirakentamiseen 

sivulla 24.

Emma-Elina Hintikka

Aluemyyntipäällikkö, 

Talotekniikka

Länsi- ja Pohjois-Suomi
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Arvoisa lukija,

Vuosi 2022 lähestyy syksyä ja ansaitut kesälomat on 
vietetty. Olemme palailemassa uuteen normaaliin, mitä 
se sitten onkin. Meidän tapauksessamme se tarkoittaa 
enemmän ” hybridi ”asiakaskohtaamisia eli tietyissä 
asiakaskohtaamisissa myyjä on fyysisesti asiakkaan 
luona ja asiantuntijat liittyvät palavereihin Teamsin 
välityksellä. Meidän markkinointimme perustuu pitkälti 
asiakaskohtaamisiin ja olemme kaivanneet fyysisiä 
asiakaskohtaamisia. Toivottavasti maailmalta ei tule 
meille tänne mitään esteitä, mikä vesittäisi tai hanka-
loittaisi näitä kohtaamisia.

Meidän ensimmäinen puolivuotinen tätä vuotta on 
mennyt myynnillisesti suunnitelmien mukaan.  Olem-
me satsanneet voimakkaasti viime vuoden ja myös 
tämän alkuvuoden ns. automaatiojärjestelmien kehittä-
miseen. Meillä on ollut myynnissä jo viime kesästä 
Aluemittausjärjestelmä. Tämän vuoden puolella 
lanseeraamme vielä Jätevesijärjestelmän, Venttiili-
hallintajärjestelmän ja Vesimittarijärjestelmän. Nämä 
kaikki löytyvät Lining AQUAVISIOn alta. Lining AQUA-
VISIO on meidän rekisteröimä tuotemerkki, minkä 
alle kuuluvat meidän digi- ja automaatiotuotteemme 
ja järjestelmät. Meidän tavoitteenamme on kasvattaa 
meidän Digi- ja automaatio-osastostamme suomalai-
sen vesihuollon suunnannäyttäjä. 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nyt entistä tär-
keimpiä. Meidän, alalla olevien toimijoiden on katsot-
tava tulevaisuuteen ja tehtävä investoinnit kestävän 
kehityksen ja vastuullisuuden mukaan. Meidän (suurin 
osa meistä päättäjistä on + 50 v) on ajateltava tulevia 
sukupolvia ja tehtävä päätöksiä hyväksi kokemien 
järjestelmien ja tuotteiden mukaan, eikä säästettävä 
väärässä paikassa. Vesihuollossa materiaalien hankin-
nassa 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. Myös CO2 päästöt näyttelevät tulevaisuudessa 
isoa osaa hankinnoissa. Me luotamme eurooppalaisiin 
toimittajiin ja heidän lyhyisiin toimintaketjuihin. Meidän 
päätoimittajillamme on omat valimot lähellä tuotan-
tolaitoksia, joten kuljetuksista syntyvät päästöt ovat 
minimaalisia.   

Meillä kestävä kehitys ja vastuullisuus on rakennettu 
meidän DNA:han. Olemme toimineet suomalaisessa 
vesihuollossa yli 60 vuotta ja tunnemme meidän 
toimintaympäristömme. Olemme nostaneet varas-
toitavien tuotteiden volyymia, kun näyttäisi että tava-
roista tulee syksyllä pula. Raaka-aineiden hinnat ovat 
nousseet huomattavasti tämän vuoden aikana, koska 
Ukrainan sota on aiheuttanut tietyissä raaka-aineissa 
koko maailmaa koskevan raaka-aine pulan. Toivottavasti 
teollisuus selviää raaka-aine pulasta ja tuotteet liikkuisi-
vat Euroopasta Suomeen, kuten aikaisemminkin. 

Lämmintä ja mukavaa syksyä toivottaen,
Pasi Mönkäre
toimitusjohtaja
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Viimeistään Ukrainan tilanteen yhteydessä on pienim-
missäkin vesihuoltolaitoksissa herätty mahdolliseen 
kyber-turvauhkaan. Yleisesti ottaen voidaan todeta, 
että huoltovarmuuden kannalta heikot kohteet (mm. 
vesilaitokset, energialaitokset ja terveydenhuolto) ovat 
luontevia kohteita valtioiden suorittamille kyberiskuille. 
Tässä tapauksessa lenkki on yhtä heikko, kuin sen 
heikoin osa. Ei voida olettaa, että maaseudulla asuvan 
suomalaisen tulisi olla yhtään enempään huolissaan 
veden laadustaan mahdollisen kybervaikuttamisen 
osalta, kuin metropolialueella asuvan kansalaisen. 
Näin ollen, asiaan on suhtauduttava samalla vakavuu-
della ympäri Suomea.

Toimin keväällä 2021 ulkopuolisena ohjaajana Metro-
polia Ammattikorkeakoulussa tehdyssä insinöörityös-
sä: ”Vesilaitoksien tietoturvaselvitys”. Itse tutkimus 
on luokiteltu salaiseksi ja sen tulokset on toimitettu 
Huoltovarmuuskeskukselle. Insinöörityön tarkoitukse-
na oli kartoittaa, millä tasolla Suomen vesilaitoksien 
tietoturva on. Laitoksille lähetettiin monivalintakyselylo-
make, joka tehtiin KATAKRI:n pohjalta. Kyselyn tulok-
sien pohjalta tehtiin arvio siitä, kuinka laitokset ovat 
ottaneet huomioon tietoturvan.

Löytyneisiin puutteisiin pyrittiin löytämään ehdotuksia, 
joiden avulla vesihuoltolaitos pystyisi korjaamaan heik-
koudet. Tutkimus antoi hyvän kuvan siitä, miten organi-
saatioiden tietoturvaa arvioidaan ja mitä asioita tulee 
ottaa huomioon, kun toteutetaan vesihuoltolaitoksen 
tietoturvaa. Tutkimusta tehtäessä huomattiin, kuinka 
tärkeää on luoda hyvä tietoturvallisuuspolitiikka 
vesilaitokselle. Ihmiset ovat suurin uhka ja puolustus 
yrityksen tietoturvallisuudelle. Organisaation johdon on 
varmistettava, että ihmiset ymmärtävät tietoturvauh-

KATAKRI on viranomaisten auditointityökalu,  
jota viranomainen voi käyttää arvioidessaan 
kohdeorganisaation kykyä suojata viranomaisen 
salassa pidettävää tietoa.

kan mahdollisuuden. Lisäksi työntekijöille pitää tarjota 
riittävät työkalut ja ohjeet tietoturvallisuuden toteutta-
miseksi.

Vesilaitokset ovat osa kriittistä infrastruktuuria ja niiden 
toiminnan jatkuvuus on turvattava.Tietoturvauhkien 
kasvaessa laitoksien täytyy jatkuvasti kehittää tietotur-
vamenetelmiä. Vahva tietoturvaohjelma tarvitaan, jotta 
voidaan turvata kansalaisten terveys ja turvallisuus. 
Hyökkäyksiä tulee tapahtumaan ja niihin pitää varau-
tua.

Me Liningilla haluamme olla osaltamme parantamassa 
suomalaisten vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuden 
tilaa. Meille on omassa ISO 27001 tietoturvasertifi-
kaattiprojektissa sekä yllä kuvatussa insinöörityössä 
kertynyt huomattavaa osaamista kyberturvan rakenta-
misesta, joten autamme mielellämme vesihuoltolaitok-
sia kyberturvallisuuden parantamisessa. 

Tero Auvinen 
Liiketoimintapäällikkö
Digi ja automaatio

Vesihuoltolaitoksien tietoturva
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Vaasan Veden 
aluemittaus- 
järjestelmä

Perinteinen suunnittelu verkoston vuotovesien hallinnan 
parantamiseksi on lähtenyt liikkeelle toimilaitekaivojen tai 
muiden verkostoon lisättävien komponenttien suunnit-
telusta.  Toinen, tai oikeastaan oikeampi lähesty-
miskulma on aloittaa suunnittelu siitä näkökulmasta, 
mitä tietoa verkostosta halutaan saada ja kerätä, sekä 
mitä ratkaisulla halutaan saada aikaan. Eli asiaa lä-
hestytään konseptuaalisessa mielessä, jossa on pääs-
tä päähän mietitty valmiiksi kaikki toisiinsa saumatto-
masti istuvat komponentit. Tätä laajempaa konseptia 
me kutsumme termillä Aluemittausjärjestelmä. 

Lining AQUAVISIO Aluemittausjärjestelmä on seu-
ranta- ja ohjausmenetelmä, jossa vesijohtoverkosto 
jaetaan erillisiin kulutusseuranta-alueisiin, joilla on 
pysyvä, määritelty raja.  Järjestelmässä määritetään, 
mitä tietoja halutaan kerätä ja miten kerättyä tietoa 
hyödynnetään. Järjestelmään kuuluvat mitta-anturit, 
laitekaivot, kenttäautomaatio, tiedonsiirto, tietojen kä-
sittely ja kerätyn tiedon hyödyntäminen. Järjestelmään 
kuuluvat myös datan ennustemallit ja visualisointi 
verkoston säätöä ja optimointia varten. 

Aluemittausjärjestelmä tarjoaa käyttäjälle koko ver-
koston tosiaikaisen tilannekuvan visuaalisessa ja 
helposti ymmärrettävässä muodossa, sekä auttaa 
kohdistamaan oikeita ja oikea-aikaisia toimenpiteitä 
poikkeamatilanteisiin.

Suomi on pitkä maa ja vesilaitokset hyvin erilaisessa 
lähtötilanteessa. Jotkut laitokset ovat jo aika pitkälle 
rakentaneet tai rakentamassa seurantaa ja ohjausme-
netelmäänsä ja osa on vasta lähtökuopissa. ”Me Li-
ningilla tarkastelemme aina vesilaitoskohtaisesti, mikä 
on se oikein lähestymis- ja ratkaisutapa kyseisellä 
laitoksella”. Kertoo Liningin liiketoimintapäällikkö Tapio 
Mäki. ”Haluamme, että asiakkaillamme on mahdolli-
simman matala kynnys lähteä mukaan”, jatkaa Mäki.

Vaasan Vedellä tarkasteltiin syyskesällä 2021 yhdessä 
asiakkaan kanssa verkoston tarvetta seurantamenetel-
mään, jolla laitos tietäisi vesijohtoverkostonsa vesita-
seen 24/7. Vaasalla oli selkeä tarve saada verkoston 
reaaliaikainen tila haltuunsa ja puhdasvesiverkostosta 
tosiaikaiset vesimäärä, virtaama- ja painetiedot. Alue-
mittausjärjestelmällä haluttiin saada puhdasvesiver-
koston vuotovedet paremmin hallintaan. Yhtenä tavoit-
teena oli pienentää vuotovesien määrää seuraamalla 
alueiden yöaikaista kulutusta ja paikallistaa nopeasti 
äkilliset vuodot.

Kenttäinfran rakentaminen aloitettiin syystalvella 2021, 
jatkettiin keväällä 2022 ja kenttäinfraa tullaan edelleen 
täydentämään 2023. Lining AQUAVISIO järjestelmä 
luovutettiin Liningilta Vaasan Vedelle käyttöön helmi-
kuussa. Luovutusta edelsi koekäyttö, tarvittavat testa-
ukset sekä käyttöopastus.
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Vaasan Vesi on tyytyväinen hankkimaansa ratkai-
suun. ”Saamamme palvelu on ollut ammattimaista 
ja mittauskaivot laadukkaita. Haasteisiin on reagoitu 
välittömästi ja ne on hoidettu pikaisella aikataululla 
kuntoon. Tilaajalle, samoin toimittajalle, on opettelua 
ja haasteita ennusteiden, sekä hälytysrajojen määri-
tyksien kanssa, jotta osattaisiin reagoida ainoastaan 
ns. oikeisiin häiriöihin. No, järjestelmä on ollut käytös-
sä vasta helmikuun alusta alkaen, joten ”itseoppiva 
järjestelmä” ei vielä ole saanut tarpeeksi dataa, jolla 
pystyy korjaamaa ja todentamaan alueiden ennustei-
ta ja todellista oikeaa kulutusta. Samoin tilaajan on 
hyvä saada päivittäiset mittarilukemat seurantaan ja 
mahdollistaa laskutuksen, ilman eri käyntiä kaivoilla. 
Vaasan Vesi on siirtänyt myös olemassa olevia jäteve-
denmittauspisteitä järjestelmään, kertoo Vaasan Veden 
verkostopäällikkö Jari Jantunen.

”Valitsimme Lining ja AQUAVISIOn käytyjen hyvähen-
kisten keskustelujen pohjalta. Tarve ja tuote kohtasi-
vat. Pilotti ja varsinainen hankinta tehtiin erityisalojen 
hankintalain mukaisesti, alittavana hankintana. AQUA-
VISIO -käyttöopastus oli asiantuntevaa ja keskustele-
vaa. Sitä ei rajoitettu tai hinnoiteltu kertoihin, vaan se 
kuului pakettiin mukaan toteutettuna paikan päällä ja 
Teamsillä. 

Sovitut aikataulut Liningin kanssa ovat pitäneet. Meillä 
on hiukan omia aikatauluhaasteita saada lisäkaivoja 
asennettuja. No, syksyyn mennessä on kaikki kunnos-
sa. Koko ajan meillä on ollut selkeä kuva hankinnasta, 
mutta haasteena oli hälytysrajojen hallinta. AQUAVI-
SIO on vielä meille niin tuore, ettei koko henkilökunta 
ole vielä päässyt täysillä mukaan, mutta kaikki ovat 
innolla mukana ja odottavaisin mielin”. Jatkaa Jari 
Jantunen.

Muille vesilaitoksille, jotka miettivät Aluemittausjär-
jestelmän hankintaa Jari Jantunen vinkkaa: ”tuumaa 
hyvin, kuinka saada alueet hanskaan. Mittauskaivoilla 
vai/ja osin venttiilejä sulkemalla. Eurojen ja tarpeen 
pitää kohdata”. 

Tapio Mäki
Liiketoimintapäällikkö 
Projektiliiketoiminta

”Saamamme palvelu on ollut 
ammattimaista ja mittauskaivot 
laadukkaita”

Kaivot asennettiin linjan sivuun.
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Lining mukana Suomen 
nousevassa puurakentamisessa

HANGON LAITURI
Urakoimassa Mediset Hoivarakentajat Oy 

Hanko, Kuningatarvuori
Tuotteenamme Polo-Kal XS

Moduulien noston aikana on tärkeää seurata 
myös tuulen nopeutta. Liian kovalla tuulella 
työ keskeytetään turvallisuussyistä.

Meillä Suomessa esimerkiksi yhteiskunnalliset ja ilmastopoliittiset tarpeet edellyttävät puun käytön laajentamista, 
sekä puuhun pohjautuvien rakennusjärjestelmien ja -tuotteiden kehittämistä. Tähän tarpeeseen haluamme omalta 
osaltamme vastata kestävillä ja laadukkailla tuoteratkaisuilla.

Puurakentamista koskevat pääosin samat säädökset kuin muutakin rakentamista. Tämä rakennustapa isommissa 
hankkeissa on vasta kasvussa, koska siihen ei ole vielä vakiintuneita ratkaisuja ja käytäntöjä, vaan ratkaisut ovat usein
kohde- ja valmistajakohtaisia. Puurakenteiden valmistus- ja asennustoleranssit ovat muuta rakentamista tarkemmat.

Nyt haluamme nosta esille kolme erilaista nousevan 
rakennustavan kohdetta, joissa olemme olleet mukana. Emma-Elina Hintikka

Aluemyyntipäällikkö,
Talotekniikka
Länsi & Pohjois-Suomi

Mediset Hoivarakentajat Oy
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Elementtirakentaminen ja työmaa ajan minimointi nä-
kyvät myös puupuolen kohteissa. Hangossa uusi kau-
punginosa Kuningatarvuori on saanut valtavasti uutta 
asuintilaa upealla merinäköalalla. Hangon laiturin 
hanke piti sisällään kaksi hirsistä rakennettua kerros-
taloa, joihin valmistui yhteensä 20 asuntoa. Asunnot 

ovat kooltaan 25 – 115 m2 ja niissä haluttiin korkeat 
laatuvaatimukset huomioiden kiinnittää erityistä huo-
miota ääniarvoihin. Kerrostaloelementit ovat hankkeen 
urakoineen Mediset Hoivarakentajat Oy:n vahvaa 
osaamista. Elementit valmistettiin LVIS-tekniikka myö-
ten Mediset Hoivarakentamisen tehtaalla Aurassa.

Kaikki isot linjat ovat tehty lämpimässä tuotantotiloissa, 
jolloin rakennusvirheiden mahdollisuus jää minimiin. 
Hirsistä rakentaminen takaa sen, että taloista tulee 
hengittäviä. Lamelihirren sisä- ja ulkoverhous on tehty 
erikseen.

XS-viemärimme mahdollistaa pienempään tilaan 
asentamisen sekä tarvittavien kaatojen toteuttamisen 
paremmin.

LVIS-tekniikka on valmiiksi asennettu elementteihin. 
Asukkaiden valitsemat laatat ja suihkut löytyvät 
myös valmiina.

Mediset Hoivarakentajat Oy

Mediset Hoivarakentajat Oy
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Kohteen laajasta ja vaativasta LVI-urakoinnista vastasi 
LVI Mustaniemi Oy. Hanke oli mittakaavansa vuoksi 
poikkeuksellisen suuri myös eurooppalaisittain. Vas-
taavaa kokonaisuutta ei ollut aiemmin toteutettu Suo-
messa yhtenä hankkeena. Nopealla tahdilla nousseet 

Kohteeseen asennettiin Liningin 
pohjakulmia sekä sinkityllä että 
HST-kuorella, kunkin tilan tarpeen 
mukaan minimoimaan ääniä 
entisestään.

kuusi taloa sisälsivät yhteensä 195 asuntoa. Polo-Kal 
viemäreillä haettiin kohteeseen lisätilaa asennukseen 
ja hiljaista lopputulosta, joka viimeisteltiin Lining poh-
jakulmilla. 

Yläkatossa olevissa viemäreissä 
Polo-Kal XS viemärin kapea muhvi 
säästi tärkeitä senttejä. 

Alakerran tiloissa ja poistumisteillä käytettiin Polo-KAL 
NG viemäriä.

VUOREKSEN PUUKERROSTALOT
Urakoimassa LVI Mustaniemi Oy

Tampere, Vuores
Tuotteinamme Polo-Kal XS, pohjakerroksessa Polo-Kal NG sekä Lining pohjakulmat 110
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KOY TURUN LINNANHERRA / NONNA LINNA 
Urakoimassa Talotekniikka Honka Oy 

Turku, Linnanfältti 
Tuotteinamme Polo-Kal 3S ja Polo-Kal NG

Keskeiselle paikalle historiallista ja ympäristöllisesti 
ainutlaatuista Turun Linnanfältin aluetta, kohosi kol-
meen kerrokseen uudenlainen asumismuoto ikäih-
misille. Huoneistojen lisäksi kohteesta löytyvät avarat 
ruokailu-, liike-, taukotilat, varastot ja tekniset tilat, 
sekä laadukas saunaosasto terasseineen. Kuten me 
kaikki tiedämme, tilausten ja kuljetusten suunnittelu 

on kaikissa kohteissa tärkeää jouhevan valmistumisen 
kannalta. KOy Turun Linnanherran sujuvasta LVI-ura-
koinnista vastasi Talotekniikka Honka Oy. Toimituksia 
ajoitettiin porrastetusti etenemisen mukaan, jolloin 
mahdollisiin aikataulun muutoksiin pystyttiin myös 
tarvittaessa mukautumaan ja ylimääräiseltä välivaras-
toinnilta vältyttiin. 

Palvelutalon valmistuvaa putkistoa katsomassa 
NCC Suomi Oy:n projekti-insinööri Miro Oja-
niemi ja Oy Lining Ab:n aluemyyntipäällikkö 
Emma-Elina Hintikka. Kuva Eeva Räihä

Kohteen pystyviemärit on toteutettu Polo-Kal NG- ja hajotukset 
vieläkin hiljaisemmalla Polo-Kal 3S -viemärillä.
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Kasin katutyöt ovat raitiovaunureitti numero 8:n reitillä 
Helsingin Kalliosta Töölöön ulottuva katuremontti, 
jossa peruskorjataan katua pinnan alta ja päältä Hel-
singinkadulla, Caloniuksenkadulla, Runeberginkadulla 
sekä niiden lähikaduilla. Hanke alkoi 2021 ja valmistuu 
alkuvuonna 2023. Urakassa uusitaan samalla 1900-lu-
vun alun vesijohtoa. Hankeen tilaaja on Helsingin 
kaupunki. Työmaa sijaitsee yhdessä Suomen vilkkaim-
mista liikenteen pääväylistä eli Helsingin Mannerhei-
mintien ja Runeberginkadun kulmassa. 

Vain yhdessä viikossa teräslevystä 
        räätälöiden valmiiksi tuotteeksi 
       työmaalle toimitettuna

Työmaalla esiin kaivettu vanha vesijohto osoittautui 
vuonna 1906 rakennetuksi valurautaputkeksi, jonka 
ulkohalkaisija oli 449 mm. Vanhan valurautaputken 
ulkohalkaisija oli haasteellinen, eikä se osunut useim-
pien liitinvalmistajien toleranssialueeseen.

Urakassa HSY:n valvojana toimiva Ari Kivinen tarttui 
puhelimeen ja esitti Liningin Etelä-Suomen aluemyyn-
tipäällikkö Aapo Silventoiselle kysymyksen: ”Kuinka 
pian saisimme DN400 laippaliittimet valurautaputkelle 
jonka ulkohalkaisija on 449 mm?”



13Vesiposti 1/2022

Aapo Silventoinen
Aluemyyntipäällikkö
Verkostotekniikka
Etelä-Suomi

Ari Kivinen, valvoja, HSY

Toimituksen teki kiireelliseksi se, että Mannerheimin-
tiellä oli käytössä vain yksi kaista johtuen työmaasta ja 
se aiheutti merkittävän pullonkaulan vilkkaalle liiken-
teelle. 

Oli maanantai iltapäivä ja pyörät lähtivät saman tien
pyörimään. Saman viikon perjantaina olivat liittimet 
jo valmiina työstettyinä ja  painekokeet tehtynä Nova 
Sirian Italian tehtaalla. Valmiit tuotteet olivat työmaalla 
jo seuraavana maanantaina.

’’Viikossa teräslevystä räätälöiden valmiiksi tuotteek-
si työmaalle toimitettuna on vähintäänkin kova juttu. 
Se kertoo toimivasta prosessista ja saumattomasta 
yhteistyöstä eri sidosryhmien välillä’’, toteaa Aapo 
Silventoinen. 

Nopea toiminta ja itse asennus saivat kehuja Ari 
Kiviseltä: ’’On hienoa nähdä miten ammattilaiset rää-
tälöivät meille ratkaisun haasteelliseen kohteeseem-
me, ja me pääsemme jatkamaan meidän työtämme 
ilman viivytyksiä. Erityiset kiitokset asiakaspalvelusta 
Liningin ja Nova Sirian suuntaan.” Kivinen jatkaa vielä: 
”Olen käyttänyt työssäni vuosia Nova Sirian tuotteita ja 
koskaan ei ole ollut ongelmia, vain hyviä kokemuksia 
ilman reklamaatioita.”  

”Jos pystymme yhdessä asiakkaan kanssa piirtämään 
tuotteen, niin Nova Siria pystyy sen toteuttamaan. 
Tuote räätälöidään juuri sellaiseksi, kuin tarvitaan”. 
Kiteyttää Aapo Silventoinen. 

NOVA SIRIA on perustettu 1932 Torinossa,  
Italiassa ja on osa Hawlea. Se on johtava  
suurikokoisten ja räätälöityjen liitososien  
valmistaja. Nova Sirian tuotteita myydään yli 
40 maahan. Yrityksellä on ISO 9001:2015  
-sertifikaatti ja se käyttää tuotteidensa  
valmistuksessa hyväksi todettuja materiaaleja, 
kuten Rilsan Nylon 11 -pinnoitetta.

#what is SPECIAL for others  
is STANDARD for us

”Olen käyttänyt työssäni  
vuosia Nova Sirian tuotteita ja 
koskaan ei ole ollut ongelmia”
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”Saneerauskohteena oli Kouvolan Anjalassa sijaitse-
va Huhdanniemen jätevesipumppaamo, joka on osa 
Myllykoski – Kotka siirtolinjaa. Pumppaamo koostuu 
imusäiliöstä ja sen vieressä olevasta huoltorakennuk-
sesta, mihin itseimevät pumput on sijoitettu. 
 
Saneerauksessa uusittiin yksi pumppu, asennettiin 
itseilmauslaitteisto ja päivitettiin automaatio. 

Kymen Veden Huhdanniemen 
jätevesipumppaamon saneerauksen 
kolme tavoitetta ja lopputulema

Saneerauksen suunnitteluvaiheessa Huhdannimen 
pumppaamon saneeraukselle asetettiin kolme  
tavoitetta:

1.  Myllykoski – Kotka siirtolinjan veden siirto-
 kapasiteetin kasvattaminen
2.  Pumppujen huollon tarpeen vähentäminen
3.  Energiansäästö

Panu Räsänen, pumppaamoinsinööri, Kymen Vedeltä kertoo saneerauksesta seuraavasti;
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Kari Tamsi 
Tuoteryhmäpäällikkö 
Projektiliiketoiminta ja 
tuotepäällikkö  
pumput ja pumppaamot 

Pumppaamossa oli alun perin kolme itseimevää 37 
kW pumppua, joista yksi korvattiin saneerauksessa 
75 kW Hirdostal pumpulla. Uudella pumpulla saadaan 
siirrettyä vettä siirtolinjaan myöden Mussalon keskus-
puhdistamolle reilut 1700 m³ enemmän vuorokaudes-
sa. Varalaitoksena toimivan Anjalan vanhan jäteve-
denpuhdistamon käyttö hulevesiaikoina on vähentynyt 
huomattavasti uuden pumpun tuoman lisäkapasiteetin 
ansiosta, joten ensimmäiseen tavoitteeseen päästiin 
kirkkaasti.

Kymen Vesi Oy:n pumppaamoista vastaavien asen-
tajien mielestä saneeraus onnistui hyvin, koska uusi 
pumppu ei ole tukkeutunut kertaakaan asennuksen 
jälkeen, toisin kuin alkuperäiset pumput. Myös juoksu-
pyörän ja pesänpohjan välisen välyksen säätäminen ei 
ole juurikaan työllistänyt asentajia, koska pumppuun 
valittiin kulutusta kestävästä materiaalista valmistetut 
hydrauliikan osat. Pumpun materiaaleihin kannattaakin 
kiinnittää huomiota hankintapäätöstä tehdessä. Jos 
uusi pumppu tulee paikkaan, missä liikkuu normaalia 
enemmän hiekkaa tai vesimäärät ovat erityisen suuret, 
kannattaa satsata kulutusta kestävästä materiaalista 
valmistettuihin hydrauliikan osiin. Koska huollon tarve 
vähenee, satsaus tulee maksamaan itsensä takaisin 
moninkertaisena. Toisena tavoitteena oli pumppujen 
huollon tarpeen vähentäminen ja tämäkin tavoite täyttyi.

Saneerauksen myötä keskivirtaaman ominaisenergia 
pienentyi peräti 43 % alkuperäisestä, joten voidaan 
todeta myös kolmannen tavoitteen täyttyneen tässä 
saneerauksessa.

Saneerauksen yhteydessä Hidrostal pumpun imu-
putkistoon asennettiin itseilmauslaitteisto poistamaan 
tulovirtaaman mukana kertyvä ilma. Pumppaamon 
pinnansäätölaite ohjaa ilmauslaitteiston toimintaa 
automaattisesti. Vuoden kokemuksella voidaan sanoa, 
että itseilmauslaite on joutunut ilmaamaan tuloputken 
erittäin harvoin. 

Automaation osalta suurin parannus tehtiin siirtolinjan 
seuraavalle pumppaamolle, joka oli Sakkaran jäteve-
den paineenkorotuspumppaamo.  Paineenkorotuksen 
pumppujen taajuussäätö oli aiemmin toteutettu tulo-
puolen paineviemärin painemittauksella. Eteenkin pie-
nillä virtaamilla painemittauksessa oli Huhdanniemen 
pumppujen käynnistyessä huojuntaa. Saneerauksessa 
taajuussäätö muutettiin toimimaan Huhdanniemen 
virtausmittarin hetkellisarvon mukaan, joka on osoit-
tautunut toimivaksi ratkaisuksi.”

Liningin tuoteryhmäpäällikkö Kari Tamsi sanoo: 
”Kohde oli myös Liningille mielenkiintoinen ja haas-
tava, koska yhdellä uudella pumpulla korvattiin kaksi 
vanhaa pumppua. Kyseessä olivat imevät pumput ja 
yhden pumpun imuputken kapasiteetti ei olisi mah-
dollistanut ongelmatonta toimintaa, niin tehtiin myös 
meidän näkövinkkelistä jotain täysin uutta ja otettiin 
rinnalle myös viereisen pumpun imuputki. Vanhan 
pumpun, joka on edelleen asennettuna ja käytössä 
uuden Hidrostalin varapumppuna.”

Koska huollon tarve vähenee, 
satsaus tulee maksamaan itsensä 
takaisin moninkertaisena.
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Oikeat palopostit
Lahden kaupunki kuvaa on jo muutaman vuoden ajan koristaneet uuden malliset palopostit.  

Kyseessä on Hawle 5186 H4 -palopostit – alaslaskettavalla sääsuojalla.

”Lähtölaukauksena palopostien muutosprojektille oli 
vanhojen kumiluistiventtiiliin perustuneiden palopos-
tien hankala huollettavuus ja alttius ilkivallalle”, kertoo 
Lahti Aqua:n verkostojen uudis- ja saneerausraken-
nuttamisesta ja valvonnasta vastaava rakennuttajain-
sinööri Pekka Kaikkonen. 

Lahti Aquan toiminta-alueen verkostojen operatiivi-
sesta toiminnasta ja huollosta vastaavan Aqua Palvelu 
Oy:n työnjohtajan Hans Laihian mukaan vanhat 
palopostit ovat varsin alttiita kaikenlaiselle ilkivallalle 
ja aina aika ajoin paloposteista löytyykin niihin pudo-
tettuja kiviä ja muuta roskaa. Tämän lisäksi vanhojen 
palopostien huoltaminen tarkoittaa aina käytännössä 
palopostin kaivamista ylös ja koko palopostin vaih-
tamista. Käynnistyneen projektin tavoitteena oli siis 
löytää helppokäyttöinen, toimintavarma ja turvallinen 

palopostivaihtoehto, jonka huoltaminen olisi mah-
dollista ilman kaivuutöitä.  ”Eikä hieno visuaalinen 
ulkonäkökään olisi haitaksi”. Kommentoi lisäksi Pekka 
Kaikkonen. 

Lahti Aqua Oy päätyi Hawle 5186 H4 palopostiin, joka 
muutaman kappaleen pilottivaiheen jälkeen todettiin 
täyttävän kaikki sille asetetut toiveet. Paloposti on 
varustettu alaslaskettavalla säänkestävästä muovista 
varustetulla sääsuojalla, jossa on myös palopostin 
löytämistä pimeässä helpottavat heijasteet. Sääsuojan 
alta löytyy kaksi erillistä istukkaventtiiliä varustettuna 
pelastuslaitoksen käyttöön sopivilla 3” kynsiliittimillä. 
Palopostin runko putki on 1.4571-terästä ja yläosa 
valettua alumiinia. Paloposti on itsetyhjentyvää mallia 
ja nousuputki on varustettu lisäksi erillisellä katkeamis-
kohdalla. 
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Myös Keski-Uudenmaan veden Paippisten linjan palo- 
postien osalta vesilaitoksen valinta kohdistui Hawle 
5186 -paloposteihin. Palopostit on mahdollista varustaa 
vesilaitoksen omalla logolla kuten Paippisten linjalla 
tehtiin.

Marko Kuitunen
Liiketoimitapäällikkö,
Verkostotekniikka

Uudet palopostit ovat saaneet varauksetonta posi-
tiivista palautetta niin palolaitokselta kuin muiltakin 
käyttäjiltä. Pelastuslaitoksen mukaan uudet palopostit 
ovat helppokäyttöisiä ja erityistä kiitosta tulee siitä, että 
paloposti on heti käyttövalmis, eikä erillisiä liittimiä tar-
vita. Lisäksi on hyvä, että palopostiin voidaan erillisten 
istukkaventtiilien ansiosta liittyä vaiheittain. 

Lahdessa palopostien muutosprojekti etenee siten, 
että aluesaneerausten yhteydessä alueen paloposti-
tarve kartoitetaan ja vanhat toimimattomat palopostit 
sekä maanalaiset palopostit korvataan uudenmallisilla 
Hawle paloposteilla. Uusien asuinalueiden verkosto-
rakentamisessa uudenmalliset Hawle palopostit ovat 
jo valmiiksi sijoitettuna suunnitelmiin. Mikäli paloposti 
sijoitetaan katualueelle, Lahti Aqua päätti varustaa sen 
erillisellä lisätörmäyssuojalla, viheralueella kyseistä 
suojaa ei käytetä.

• Korroosion kestävä

• Yläosa käännettävissä 360 astetta

• Alaslaskettava sääsuoja

• Erottuu heijastavan materiaalin  
 ansiosta myös pimeässä

• Erilliset venttiilit ja 3” kynsiliittimet  
 sääsuojan sisässä

• Itsestään tyhjentyvä

• Nousuputki on suojattu katkeamis- 
 kohdalla

• Helppo käyttää ja huoltaa

• Sisäosat vaihdettavissa ilman  
 kaivuutöitä

Hawle 5186 H4  
-paloposti DN100 / 150
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Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelun 
            hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys

Tero Auvinen 
Liiketoimintapäällikkö
Digi ja automaatio

Esimerkki koneoppivasta algoritmista Kiimingin alueella sijaitsevasta Jäälin piiristä.

toteutettu low code-integraatiotyökalulla, joten niiden 
rakentaminen ja ylläpitäminen on jatkossakin helppoa.

”Kiimingin alueen aluemittauksen rakentaminen Linin-
gin kanssa oli helppoa ja se ei kuormittanut vesilai-
toksemme operatiivista henkilökuntaa. Lining rakensi 
integraatiot yhdessä Oulun kaupungin tietohallinnon, 
THT-Controllin sekä Trimblen kanssa. Integraatiot 
valmistuivat ajoissa ja koko AQUAVISIO Aluemittaus-
järjestelmä pysyi sovitussa aikataulussa sekä bud-
jetissa”. Kertoo Oulun Veden verkostopäällikkö Tero 
Kilpeläinen. 

Lining AQUAVISIO Integraatiopalvelua voidaan käyttää 
vesihuoltolaitoksissa moneen eri käyttökohteeseen. 
Yllä kuvatussa tapauksessa sitä on käytetty alue-
mittauksen rakentamiseen, mutta käytännössä vain 
mielikuvitus on rajana mihin se taipuu. Mikäli vesi-
huoltolaitoksessa koetaan, että olisi hyvä yhdistää 
eri tietojärjestelmissä oleva informaatio, niin Lining 
AQUAVISIO Integraatiopalvelu on sellaiseen tarpee-
seen sopiva ratkaisu. 

Kun aluemittausjärjestelmää lähdetään vesihuolto-
laitoksessa suunnittelemaan, koetaan monesti haas-
teena uusien mitta-asemien rakentaminen verkoston 
hallinnan kannalta edustaviin paikkoihin. Alueet ovat 
laajoja ja budjetissa on vain rajallisesti rahaa uusien 
mitta-asemien rakentamiseen. Tässä vaiheessa ku-
vaan astuu olemassa olevista mittauksista saatavan 
tiedon hyödyntäminen. Automaatiojärjestelmissä on 
tyypillisesti vedenkäsittelylaitoksia, vesitorneja, alave-
sisäiliöitä ja paineenkorotusasemia, jotka jo tällä het-
kellä mittaavat aluemittauksessa tarvittavia mittauksia.
 
Tällainen tilanne oli Oulun Vedellä, missä Kiimingin 
alueen aluemittaus pystyttiin käytännössä rakenta-
maan olemassa olevien mittausten pohjalle. Kiimingin 
alueen aluemittaus rakentuu kahdeksasta mitta-ase-
masta, joista vain yksi on perinteinen laitekaivo. Kaikki 
muut aluemittauksessa käytettävät mitta-asemat ovat 
yllä kuvattuja verkoston automaatiojärjestelmän toimi-
laitteita. Lining AQUAVISIO Aluemittausjärjestelmässä 
oleva koneoppiva algoritmi pystyy näidenkin mittaus-
ten pohjalta luomaan luotettavan vedenkulutuksen en-
nustemallin, mikä vastaa alueen toteutunutta kulutusta. 

Oulun Veden aluemittausjärjestelmässä Lining AQUA-
VISIO Aluemittausjärjestelmään tuodaan AQUAVISIO 
Integraatiopalvelun avulla mittaustiedot THT-Controllin 
Cromi-valvomojärjestelmästä ja verkostokartta Trim-
blen NIS-verkkotietojärjestelmästä. Integraatiot on 
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Hidrostal on perinteikäs pumppuvalmistaja, jonka pumput ovat alun perin suunniteltuja 
elävien kalojen siirtopumppaukseen. Hidrostalin pumput ovat toimintavarmoja ja soveltuvat 

hyvin nykypäivän pitkiin ja vaativiin pumppausjaksoihin. Taajuusmuuttaja-ajolla voidaan  
saavuttaa huomattava energiansäästö ilman tarvetta juoksupyörää puhdistavalle katkokäytölle.

Ruuvijuoksupyörän edut

Hidrostal pumppujen toimintavarmuus perustuu ruuvimalliseen juoksupyörään. Ruuvijuoksu- 
pyörällä on korkea läpäisykyky kiintoaineille ja sen muoto mahdollistaa kuitujen ja rättien 
pumppauksen eteenpäin, tukkimatta juoksupyörää. Juoksupyörä on toimintavarma myös 
taajuusmuuttajakäytössä, sillä siitä puuttuu perinteisen solamallisen pyörän siiven suora 

etureuna, joka kerää kuitumaisia kiintoaineita ja tukkii pumpun juoksupyörän.

Energian säästön mahdollistavat ominaisuudet

Tukkeutumattoman juoksupyörän, korkean hydraulisen hyötysuhteen ja kulutusta kestävien 
materiaalien ansiosta on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä energian kulutuksessa. 
Pumppaukseen käytetyn ominaisenergian optimoinnilla, taajuusmuuttaja-ajoa hyväksi  

käyttäen, on saavutettu kohteesta riippuen jopa noin 30 – 50 % säästöjä.

Keskipakopumppu ruuvijuoksupyörällä  
jäteveden ja lietteen pumppaukseen

JÄTEVESIPUMPUT
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Levin uusi jätevesipumppaamo 
– ei mikään perus 

jätevesivesipumppaamo
Levin laajentuessa Ylä-Levin suuntaan, tarvittiin 
alueen lisääntyneelle jäteveden määrälle uusi jäteve-
sipumppaamo. Hankkeen tarkoituksena oli rakentaa 
uusi jätevedenpumppaamo Levin keskustataajaman 
Ylä-Levin kaava-alueelle, joka on osa siirtoviemäriä 
ja jolla jätevedet johdetaan Levin keskustasta jäteve-
denpuhdistamolle. Yli 40 ravintolan jätevedet kiertävät 
tämän pumppaamon kautta, joten rasvaa kertyy huo-
mattavan paljon. Omat haasteensa oli myös pumppaa-
mon sijainnilla, joka on vilkkaan hiihtoladun varrella, 
joten hajuton pumppaamo oli ainoa vaihtoehto tähän 
tarkoitukseen.

”Aina on kehitettävä omaa toimintaa ja me halutiin 
kokeilla uutta tekniikka, jolla voitaisiin minimoida jäte-
vesien aiheuttamat hajuhaitat, pumppaamon huolto-
käynnit, pumppaamon energia kulutus. Olin kuullut jo 
Hidrostal-pumpuista ja Prero -pumppaamopohjasta 
muiden vesilaitosten edustajilta, joten kiinnosti läh-
teä kokeilemaan millaisesta ratkaisuista oikeasti, on 
kysymys. Eniten varmasti vaikutti se, ettei tällä Prero 
Clean pohjaratkaisulla pääse muodostumaan pump-
paamoon varsinaista lauttautumisongelmaa, kun 
meillä on pienellä alueella monia ravintoloita, joiden 
jätevesistä tulee paljon ravintolarasvoja, jotka edesaut-
tavat pintalautta ongelman muodostumisessa. Jäteve-
sipumppaamot yleensäkin jollakin tavalla aiheuttavat 
hajuhaittoja ja Prero -pohjien avulla tätä pyritään 
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minimoimaan. Tämän kokoluokan pumppaamoa, joka 
on varustettu Prero -pohjalla ei vielä ole Rovaniemestä 
ylöspäin tehty.” Sanoo Levin Vesihuolto Oy:n toimitus-
johtaja Hannu Teppo.

Pumppaamon ajotapa säästää  
merkittävästi energiaa

Kohteeseen haettiin energiatehokasta ratkaisua 
pumpuilla, joilla on mahdollista ajaa mahdollisimman 
pitkiä käyntijaksoja toimintavarmasti. Levin pump-
paamossa on minimoitu pumppaukseen käytettävä 
energia pumppujen ajotavan säätämisellä siten, että 
painepuolen aiheuttamat virtaushäviöt on minimoi-
tu pumppaamalla vesi eteen päin mahdollisimman 
tasaisesti ja pitkillä käyntijaksoilla. Taajuusmuuttajat 
säätävät pumppujen pyörimisnopeutta ja sitä kautta 
pumpun tuottamaa virtaamaa pumppaamosäiliön 
pinnan korkeuden mukaan. Tällainen ajotapa vaatii 
pumpun juoksupyörältä optimaalisen geometrian, jottei 
juoksupyörään tartu pitkät kuitumaiset kiintoaineet pit-
kissäkään käyntijaksoissa. Pumppaamoon asennettiin 
kolme kappaletta 18,5 kW Hidrostal pumppua, jotka 
ovat varustettu ruuvijuoksupyörällä, joka on optimaali-
nen tällaisiin haasteisiin ja ajotapaan.    

Pumppuihin on valittu erittäin hyvin kulutusta kestävät 
hydrauliset osat eli 25 % kromirautainen pesän pohja 
ja haponkestävä juoksupyörä. Näillä materiaalivalin-
noilla pystytään pidentämään pumppujen elinikää huo-
mattavasti. Lisäksi pumput on varustettu päittäisraon 
säädön ulkopulisilla säätöruuveilla, joiden avulla päit-
täisraon säätö on hyvin helppoa ja nopeaa suorittaa 
ilman, että pumppuja pitää erikseen kuljettaa huoltoon. 
Päittäisraon optimaalisella välyksellä on merkitystä 
pumpun hyötysuhteeseen eli energian kulutukseen. 

Pumppujen ohjauksessa hyödynnetään Lining Aqva 
Semi pinnanohjaus logiikkaa, joka yhdessä taajuus-
muuttajien kanssa mahdollistaa halutun energiaa 
säästävän ajotavan. Samainen Aqva Semi pinnan 
ohjauslogiikka ajoittaa halutun syklin pinnan alas 
ajamiseksi, jotta Prero-pohjan toiminnallisuus toteu-
tuu. Pääsääntöisesti pintaa pidetään pumppaamossa 
korkeammalla juurikin energian kulutuksen minimoi-
miseksi ja hörppytoimintoa, jossa vesi ajetaan Preron 
poteroon toteutetaan vain tarpeellinen lukumäärä 
vuorokaudessa.   

Prero-pohjat valettuna.

Prero-pohjat ennen ympärysvalua.

Katso oheisesta videosta Preron toiminnallisuus

https://www.youtube.com/shorts/BFcIaaDTmDU
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Pinta-anturina käytettään Vega mikroaaltotutkaa, joka 
mahdollistaa veden pinnan pumppaamisen normaalia 
pinta-anturia alemmalle tasolle. Lisäksi mikroaaltotutka 
poistaa pinnanmittauslaitteen huollon tarvetta, koska 
ei ole tarvetta liettyvälle pinta-anturin suojaputkelle. 
Pumppaamo on varustettu myös Krohnen Optiflux 
virtausmittarilla, joka mahdollistaa käyttäjälle tarkat 
virtaamatiedot ja pumppaamon optimoinnin.

Ensilumen ladut kiristivät aikataulua
”Projektin kokonaisuutta miettiessä on hyvä pitää 
mielessä, että aloittaa maarakennustyöt ajoissa, kun 
talvisesonki alkoi painamaan päälle. Loppujen lopuk-
si pumppaamo oli jo toiminnassa viikkoa etuajassa 
aikataulusta, jonka ensilumi oli kiristänyt”. Kertoo Levin 
Vesihuolto Oy:n verkostomestari Tapani Kumpula ” 
Tapani lisää vielä ”Levillä on riittänyt koronasta huo-
limatta väkeä. Pumppaamon kapasiteetti on riittänyt 
hyvin, jopa yhdellä pumpulla on tavara siirtynyt. Myös 
pumppaamon hajuhaittojen minimoinnissa on onnistut-
tu hyvin.”

Nyt kun projekti on valmis
” Projekti oli meille alusta loppuun helppo. Kiitokset 
Liningin Pohjois-Suomen aluemyyntipäällikkö Jyr-
ki Nikkiselle ja tuoteryhmäpäällikkö Kari Tamsille 
erityisesti käyttöönottovaiheen panoksesta. Meillä 

oli jo aikaisempaa kokemusta uuden pumppaamon 
hankinnasta ja käyttöönotosta, mutta tämä projekti 
oli meille erityisen vaivaton. Halusimme, että kaikki 
pumppaamon yksityiskohdat on mietitty loppuun asti 
aina huoltorakennuksen modernia yleisilmettä myöten. 
Kokonaisuuden kiteyttää Hannu Teppo. 

Krohnen Optiflux  
virtausmittari
mahdollistaa 
käyttäjälle tarkat 
virtaamatiedot 
ja pumppaamon 
optimoinnin.

Pumppaamon sisäinen paine- 
putkisto.

Myös jätevesipumppaamo  
voi olla työkohteena siisti,  
hajuton ja mukava työympäristö. 
Huoltorakennuksen sisäpinnat 
voivat olla muutakin, kuin  
”navettavaneria”.

LEVIN VESIHUOLTO OY
Asukasmäärä vedenjakelualueella on  
850 - 900 henkilöä + n. 25 000 vuodepaikkaa.
Touko - kesäkuun vaihteessa kulutus  
pienimillään n. 400 - 500 m3/vrk ja 
suurimmillaan joulu- ja kevät-sesongin aikana  
n. 2 500 m3/vrk (maks. 2 800 - 3 000 m3/vrk).

Verkostoa
• vesijohtoa 203,1 km
• jätevesiviemäriä 155,5 km
• sadevesiviemäri 5,58 km
• henkilökuntaa 8
Tätä toimintaa ei suinkaan tarvitse tehdä 
jokaisella pumppauskierrolla, vaan aikaväli 
määräytyy pumppaamokohtaisesti. 
(Katso video).
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Kari Tamsi 
Tuoteryhmäpäällikkö 
Projektiliiketoiminta ja 
tuotepäällikkö pumput  
ja pumppaamot 

Artikkelin kirjoitushetkellä Hannu Teppo toimi Levin 
Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja. Nyt Hannu Teppo on 
yrittäjänä Verkostomestareissa, joka on rakennuttamis- 
ja konsultointipalveluita tarjoava yritys toimialueena 
Lapin lääni.

Vasemmalla Levin Vesihuolto Oy:n verkostomestari 
Tapani Kumpula ja toimitusjohtaja Hannu Teppo.

Huoltorakennuksen ulkonäköön voi panostaa; 
kaavaan sopiva, moderni ja muuhun rakennus-
kantaan sopiva.

Levin alueen veden kulutus
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”Kasaamme osista talotekniikka ja wc-seinäelementte-
jä. Kuljetamme kokonaiset elementit työmaalle, jossa 
liitämme viemäröintijärjestelmän kaikki osat ilman 
rasvaa ja voimme myös varastoida ne pieneen tilaan. 
POLO-KAL XS:n erityisen kapea Monotec-muhvi sopii 
täydellisesti myös ahtaisiin tiloihin ja muhvin integroitu 
o-rengas takaa vuotamattoman luotettavuuden hanka-
lissakin asennuksissa, kertoo Aku Harnio Silotekilta.

POLO-KAL XS on meille se paras ratkaisu. Niiden 
käytettävyys ja valikoimat ovat erityisen kattavia. 
Liningin tuotteet saamme toimitettuna varastosta tai 
käyttöömme heti noudettaessa. POLO-KAL XS:llä on 
helppoa toteuttaa suunnittelijoiden suunnitelmat. Linin-
gin kanssa on vaivatonta tehdä yhteistyötä ja lupauk-
set ovat aina pitäneet”, kiteyttää Harnio.

Silotek Oy on rakentanut Vantaalla talotekniikka- ja 
wc-seinäelementtejä jo vuodesta 1988. Vuodesta 2004 
lähtien Silotek on keskittänyt toiminnan asuinrakennus- 
kohteisiin tarkoitettujen talotekniikkaelementtien valmis- 
tukseen ja kokoonpanoon. Vuonna 2007 talotekniikka- 
elementti rekisteröitiin tuotemerkiksi Silotek®, joka 
mahdollistaa kaikki LVI-putkistot yhdessä paketissa 
räätälöitynä.

Tuomas Korpela
Aluemyyntipäällikkö,
Talotekniikka
Uusimaa & Itä-Suomi

Luotettava ja turvallinen
XS viemäröintijärjestelmä ammattilaisille

”Innovaatioita tarvitaan, jotta selviämme tämän päivän 
ja tulevaisuuden LVI-töistä”,  Aku Harnio, yrittäjä ja 
toimitusjohtaja, Silotek Oy

POLO-KAL XS viemäröintijärjestelmä on suunniteltu säästämään luontoa, kallista työaikaa ja tilaa.

Ei liukuaineita
Ei tiivistevuotoja 
Ei ylimääräisiä työvaiheita 
Ei ongelmia
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Lining

AQUALOGGERTM

Viemäriverkoston pinnankorkeus- ja virtaamamittaus

Tiedonsiirto turvallisessa APN-verkossaVesiverkoston jäännöskloorimittaus

Vesiverkoston virtaama- ja painemittaus

Sähköttömän verkostokohteen 
mittaus ja tiedonsiirto

4G
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Nyt on aika säästää energiaa
Tässä artikkelissa esittelemme pari tapaa säästää sähköä 

jäteveden pumppauksessa.

Ominaisenergian optimointi 
Hidrostal ruuvijuoksupyörä mahdollistaa pitkät käyn-
tijaksot paineviemärin virtausnopeutta alentamalla 
ja virtaushäviötä pienentämällä. Kun jo pumppujen 
valintavaiheessa kiinnitetään huomio, että pumppujen 
optimi hyötysuhdealue osuu virtaamalle, jota pää-
sääntöisesti pumpataan, niin saavutetaan hyöty sekä 
pumpun hyvästä hyötysuhteesta pumpatessa alhai-
sempaa virtaamaa pienemmällä taajuudella ja myös 
hyöty alhaisemmasta kokonaisnostokorkeudesta.

Pumppaamo joudutaan yleensä aina mitoittamaan 
isommaksi, jotta pärjätään kevään vuotovesistä tai 
muista sateiden aiheuttamista kovemmista virtaamista. 
Tämä on aikajaksona kuitenkin vain n. 5 – 10 % koko 
vuoden pumppausajasta. On välttämätöntä mitoittaa 
pumppaamo siten, että myös nämä käyttötilanteet 
ovat huomioitu. Kaikki tuo muu aika voidaan pumpata 
huomattavasti energiatehokkaammin, kun pumpataan 
painelinjaan hiljempaa, jolloin painelinjasta aiheutuvat 
virtaushäviöt jäävät alhaisemmaksi. Mitä alhaisempi 
on kohteen geodeettinen nostokorkeus ja mitä isompi 
osuus nostokorkeudesta aiheutuu painelinjan virtaus-
häviöistä, niin sitä isompi on sähkönsäästö potentiaali. 
Säästöjä on pystytty saavuttamaan jopa 30 – 50 % 
riippuen painelinjan luonteesta.

Käyntijaksot pidentyvät tällä ajotavalla ja sitä kautta 
aiheuttaa lisähaasteita pumpun hydrauliikalle, mutta 
Hidrostal ruuvijuoksupyörän geometria mahdollistaa 
jatkuvan pumppauksen ilman, että tarvitsee pysäyttää 
pumppua juoksupyörän huuhtelua varten. Painelinjan 

minimi virtausnopeus on myös huomioitava, jotta ei  
aiheuteta sinne turhia sakkaumia. Useimmiten koh-
teessa on automaatio, joka kykenee säätämään 
isomman virtaaman pumppausjakson alkuvaiheeseen, 
jolloin huuhdellaan painelinjaa ja siirtyy rauhallisem-
paan pumppaukseen vasta tämän jälkeen.
 
Tiedämme, että jatkuva kiihdyttely ja jarruttelu kaupun-
kiajossa vie polttoainetta enemmän kuin rauhallinen 
maantieajo ja siitähän tässäkin on aika pitkälti kyse. 
Mitä isompi on pumppaamo ja mitä lähempänä ollaan 
jätevedenpuhdistamoa, niin sitä isommat ovat vesi-
määrät ja sitä tasaisemmin vettä tulee pumppaamoon 
ja sitä paremmat ovat edellytykset edellä mainitulle 
pumppaustavalle, jolloin on saavutettavissa suurimmat 
sähkönsäästöt. 

Hidrostal pumpuilla tätä ajotapaa noudattaen on saatu 
energiansäästöstä hyviä kokemuksia jo vuosien ajan 
Kymen Vedellä, Vaasan Vedellä, Lahti Aqualla, Liedon 
Vedellä, Joensuun Vedellä ja Hyvinkää Vedellä vain 
muutama mainitaksemme. 

Siirtolinjan jätevesipumppaamon tulopuolen  
paine-energian hyödyntäminen 

Siirtolinjojen välipumppaamot jäteveden paineenko-
rotusperiaatetta hyödyntäen – tämä periaate on luotu 
alun perin energiansäästö mielessä, ajatuksella, että 
hyödynnetään mahdollinen tulopuolen potentiaalie-
nergia. Viime vuosien aikana on kuitenkin huomattu, 
että kyseinen periaate on kiinnostanut loppukäyttäjiä 
enemmänkin hajuhaittojen eliminoimismielessä.

Kuiva-asenteinen Hidrostal -pumppu ruuvijuoksupyörällä.

Hidrostal ruuvijuoksupyörä.

Hidrostal uppopumppu ruuvijuoksupyörällä. 
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Usein siirtolinjoissa puretaan vesi edellisen mäen 
päällä viettoon ja samalla hukataan korkeuseron 
potentiaalienergia. Voi myös olla linjoja, joissa maan-
tieteelliset korkeuserot ovat pieniä, mutta niissäkin 
useimmiten tulee pieni pudotus vähintään pumppaa-
mon pysäytystasoon nähden, jolloin aina on säästö-
potentiaalia. Osa siirtolinjoista on suunniteltu siten, 
että painelinja jatkuu koko matkan seuraavalle pump-
paamolle ilman vietto-osuutta ja nämä on mahdollista 
saneerata helpostikin paineenkorotus periaatteella. 

Jäteveden paineenkorotus pumppaamoita voi raken-
taa perinteisellä tavalla maan alle, mutta miksi ei myös 
maanpinnalle, jolloin kaivamiskustannukset jäävät 
pienemmiksi ja kenenkään ei tarvitse vuosienkaan 
saatossa laskeutua enää kaivoon. Tämä on sekä 
työturvallisuus kysymys, kuin myös huollon helppou-
teen vaikuttava asia. Tällä periaatteella päästään myös 
eroon mahdollisesta hajuhaitasta kyseisen pumppaa-
mon kohdalla. Tämä on luonnollista, kun jätevettä ei 
yksinkertaisesti pureta ilmakehään kyseisessä pump-
paamossa. 

Mahdollisissa sähkökatkotilanteissa paineenkorotus-
pumppaamoa ei välttämättä tarvitse varustaa varavoi-
malla, jos edeltävän pumppaamon pumput ovat mitoi-
tettu tämä tilanne huomioiden, siten että välttämätön 
vesimäärä saadaan pumpattua tämän pumppaamon ohi.

Myös näissä jäteveden paineenkorotuspumppaamois-
sa Hidrostal ruuvijuoksupyörä geometrian tukkeutu-
mattomuus ominaisuudet ovat tulleet hyödynnetyiksi, 
koska mahdolliset juoksupyörään kertyneet tukkeumat 
eivät pääsisi tippumaan takaisin imusäiliöön.

Viimeisen parin vuoden aikana Lining on ollut raken-
tamassa kokonaan uutta siirtolinjaa mm. Runni-Iisalmi 
välillä, jossa osa pumppaamoista suunniteltiin alun 
perin tällä paineenkorotus periaatteella. Olemme olleet 
saneeraamassa mm. Hangon Vedelle kaksi isomman 
kokoluokan kohdetta perinteisestä säiliöpumppaamos-
ta uudeksi paineenkorotuspumppaamoksi

Kari Tamsi 
Tuoteryhmäpäällikkö 
Projektiliiketoiminta ja 
tuotepäällikkö  
pumput ja pumppaamot 

Runnin paineenkorotuspumput ja huoltorakennus.
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Tämä on markkinoiden hiljaisin muoviputki.  
Se vastaa täydellisesti tiukimpiinkin 

äänieristysvaatimuksiin.

POLO-KAL 3s Pro

Vakuuttaa 
hiljaisuudellaan!

Uutuus!

Äänieristysluokka B

14 db(A) runkoääni*

* Akustiikka-arvot, kun Q=2 l/s standardin DIN 4109 mukaisesti
P-BA 120/2020 Fraunhofer-instituutti

45 db(A) ilmaääni*
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Akatemia
Lining Akatemia on vesihuollon suunnittelijoille, asian- 
tuntijoille sekä vesilaitosten henkilökunnalle tarkoitettu  
koulutusohjelma. Koulutuksessa saat haltuusi alan  
tuoreimman teknisen tiedon ja kuulet runsaasti työtäsi  
helpottavia vinkkejä. 

Akatemia kokoaa yhteen alan ammattilaiset ympäri  
Suomea eli sinulla on loistava mahdollisuus vaihtaa  
kokemuksia ja kuulumisia kollegoiden kanssa. 

Käymme koulutuksessa läpi vesihuollon prosessin  
vaiheet vedenottamolta aina jätevedenpuhdistamolle  
saakka. 

Uutuutena mukana on Aluemittausjärjestelmä, jossa  
tieto siirretään kentältä käyttäjän päätelaitteeseen.

Lue lisää Lining Akatemiasta www.lining.fi  
ja ilmoittaudu mukaan! 

1.–2.11.2022 Vantaalla

https://www.lining.fi
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Helsingin Messukeskuksessa esittelemme rakentamisen 
äänimaailmaa mullistavan tuoteuutuutemme.

 
Tule itse kuulemaan todellinen ero uuden  
Polo-Kal 3S Pro desibeliviemärimme ja  
perinteisen kiinteistöviemärin välillä.

Poloplast 3S Pron esitteeseen pääset tutustumaan 
ennakkoon nettisivuiltamme
https://www.lining.fi/tuotteet/talotekniikka/viemarointijarjestelma-db/polo-kal-3s-pro

Osastollamme  voit osallistua  kolmen uniikin 
Lining                         polkupyörän arvontaan.

Löydät meidät hallista 6 paikalta 6c28
 
Nähdään FinnBuidissä!

Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa 
Puh. 029 006 160 

www.lining.fi

Me olemme mukana 
siellä missä tapahtuu!

UUTUUS!

https://www.lining.fi/tuotteet/talotekniikka/viemarointijarjestelma-db/polo-kal-3s-pro
http://www.lining.fi



