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Lokakuu 2013, 24.vuosikerta

Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

Ympäristöarvot ovat tärkeitä Ori-
lammen majalla.
- Koska perheyrityksemme Orilammen 
maja välittää ympäristöstä, valitsimme 
sopivimman ja räätälöidyn ratkaisun 
jätevesiasioissa. Halusimme yhteistyö-
hön alan kärkiosaajan kanssa jonka 
ammattitaitoon voisimme täysin luot-
taa. Hyvin hoidettu ja suojeltu luonto 
on yksi tärkeitä peruspilareitamme 
toiminnassamme ja emme halua ottaa 
riskejä näissä asioissa, kertoo Orilam-
men majan isäntä Heikki Vesalainen.

Räätälöity järjestelmä

Jätevesijärjestelmä koostuu puhdista-
mosta, joka ”räätälöitiin” Orilammen 
tarpeisiin, koska kohteessa on reilusti 
kuormitusvaihteluita ja kaikki alueella 
syntyvä jätevesi ravintolasta, majoitus-
rakennuksista, saunoista, leirintäalu-
eelta ja venebussista haluttiin puhdis-
tettavan yhdessä paikassa. Suunnitte-
lussa oli aktiivisena mukana Mittakol-
mion Pete Kinnunen yhteistyössä jo 
aikaisessa vaiheessa hankkeeseen 
valitun laitetoimittajan kanssa. Tulok-
seksi tuli järjestelmä, jossa jätevesi ke-
rätään viidellä pumppaamolla ja noin 
1 km paineviemärijärjestelmällä käsi-
teltäväksi puhdistamolle. 
Puhdistamon räätälöi Oy Raita Envi-

ronment Vantaalta. Järjestelmä toimii 
tehokkaasti 1-17 kuution jätevesimää-
rillä ja siksi soveltuu hyvin Orilammen 
tarpeisiin. Orilammella on tapahtu-
mia, joissa on todella paljon käyttäjiä 
esimerkiksi viikonlopun aikana, joten 
tätä varten järjestelmässä on varasto-
tilavuutta, jonne varastoitu kuormitus 
puretaan pienemmän kuormituksen 
aikana. Puhdistamoprosessina käyte-
tään Raidan kehittämää Multi-panos-
puhdistusta, josta on hyviä kokemuk-
sia erilaisissa käyttökohteissa. Samaa 
prosessia käytetään myös isommissa 
useiden tuhansien käyttäjien puhdis-
tamoissa.

Hyviä kokemuksia

- Olemme tyytyväisiä yhteistyön suju-
vuuteen, tavarantoimitusaikatauluihin, 
laitteistojen laatuun ja joustavuuteen 
yhteistyössä Raita Environment kans-
sa. Yhteistyömme on jatkunut laitteis-
ton käyttöönoton jälkeen sekä käyttö-
ohjeiden ja ohjeistuksen muodossa. 
Jos toimintamme laajenee, jonka myö-
tä käsiteltävät jätevesimäärät suure-
nevat, voimme luottaa kumppanimme 
laitteistoihin ja ammattitaitoon laajen-
taaksemme kapasiteettia puhdistamol-
la, kertoo Orilammen majan isäntä 
Heikki Vesalainen.

ORILAMMEN majalle 
uusi jätevesijärjestelmä
Perinteikäs Orilammen maja uusi jätevesijärjestelmänsä alueellaan 2013 alussa.

Kuvat Heikki Vesalainen

Orilammen maja sijaitsee Pohjois-
Valkealassa Vuohijärven kauniissa 

maisemissa.

Lämmöntalteenoton kanssa

TurboSwing
www.energent.fi 
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Vartti Kouvola

Kouvolan LVI-yhdis-
tys on Pohjois-Kymen-
laakson alueen talo-
tekniikkaosaajien yh-
distys. Se järjestää jä-
senistölle koulutusta, 
tutustumistilaisuuk-

sia ja jakaa stipende-
jä alan opiskelijoille. 
Lehden tarkoituksena 
on tukea tätä toimin-
taa ja kertoa lukijoille 
ajankohtaisia asioita 
talotekniikasta. 

Pääkirjoitus

www.kolvinet.fi

MAALÄMPÖPUMPPU imuroi lämpöä luonnosta
Talotekniikka-ala
nosteessa
Kouvolan LVI-yhdistys KoLVI ry on perustettu 
1967 LVI-alalla toimivien henkilöiden toimesta, 
”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lämpö-, ve-
si-, ilmastointi- sekä muiden talotekniikan alalla 
toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssitee-
nä sekä edistää heidän ammattitaitoaan ja alan 
kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa 
julkaisu-, koulutus- ja näyttely- yms. toimintaa. 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia taloudel-
lista etua jäsenilleen. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpan-
na myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä 
omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys 
on puoluepolitiikasta riippumaton,” Näin on kir-
joitettu yhdistyksen sääntöihin.
Talotekniikka-ala ja sen LVI-tekniikka on Kouvolan 
seudun ammattiopistossa pienoisessa nostees-
sa sillä hakijoita on enemmän kuin opiskelijoita 
otetaan sisään, mikä on hienoa alalla toimivien 
mielestä. 
Työllistyminen alan asennus- ja huoltoyrityksiin on 
hyvä, sillä työtilanne Kouvolan seudulla on vielä 
kohtalainen. 
Saneerausrakentaminen on lisääntynyt etenkin 
kerros- ja rivitaloissa putkistojen ja viemäreiden 
uusimispaineiden johdosta, mutta uusia rakennus-
kohteita tarvitaan pikaisesti.

Toivotan hyviä lukuhetkiä Kouvolan LVI - yhdistyk-
sen julkaiseman LVI-Viesti lehden parissa, joka on 
jo 24 vuosikerta.

Ari Hyvärinen
Kouvolan 

LVI-Yhdistys,
KoLVI ry:n 

puheenjohtaja

Maalämpöpumppu (MLP) 
kerää maaperään, kallioon 
tai veteen varastoitunutta au-
ringon lämpöä. Lämpökaivon 
syvemmissä osissa lämpöä 
saadaan oleellisemmalta osal-
ta maapallon ytimestä kalli-
oon johtuvasta fissioenergias-
ta sekä lämpimistä pohjavesi-
virtauksista. 
Maalämpöpumpun kompres-
sori tarvitsee sähköä toimiak-
seen. Maalämpöpumpun tuot-
tamasta lämmöstä noin 2/3 
on maaperästä otettua uusiu-
tuvaa energiaa ja noin 1/3 
on tuotettu sähköllä.
Keruuputkistossa kiertää jää-
tymätön neste, joka lämpenee 
muutaman asteen matkansa 
aikana. 
Keruupiirin nesteestä saatava 
lämpö höyrystää lämpöpum-
pussa kiertävän kylmäaineen. 
Höyrystyneen kylmäaineen 
painetta nostetaan kompresso-
rilla, jolloin myös sen lämpöti-
la nousee. Kylmäaine lauhtuu 
lämpöpumpun lauhduttimes-
sa jälleen nesteeksi, jolloin se 
luovuttaa lämpöä lämmön-
jakoverkkoon ja lämpimään 
käyttöveteen.

Etuna vaivattomuus 
ja helppokäyttöisyys
Asukkaiden kannalta maaläm-
pöpumpun yksi hyvä puoli on 
sen helppokäyttöisyys, sillä 
maalämpöpumppu vaatii vain 
vähän huolto- ja tarkistustoi-
mia. Maalämpöpumput ovat-
kin kasvattaneet lämmitysjär-
jestelmistä suosiotaan eniten. 
Vuonna 2011 maalämpö va-
littiin lähes 50 %:iin uusista 
pientaloista.

Alkuinvestointi suuri, 
käyttökulut pienet
Maalämpöpumpun investoin-
tikustannukset ovat melko suu-
ret, mutta käyttökustannukset 

ovat edulliset. 
Suuremmissa taloissa (joissa 
on suurempi energiantarve) 
investointikin on suurempi. 
Vastaavasti saneerauskohtei-
den investointi on suurempi 
kuin uudistalojen kohdalla. 
Maalämpöinvestointi uuteen 
150 m2:n taloon on noin 12 
000-16 000 €. Lämmitysmuo-
toa vaihdettaessa vanhaan 
150 m2:n taloon investointi 
on noin 15 000-22 000 €.

Asentamiseen tarvi-
taan toimenpidelupa
Maalämpöputkiston asenta-
minen on edellyttänyt myön-
nettyä toimenpidelupaa koh-
dekunnan teknisestä toimesta 
1.5.2011 lähtien.
Luvan saantiin vaikuttavat 
muun muassa mahdolliset 
maanalaiset rakenteet taaja-
ma-alueella, pohjavesialueet 
ja suojaetäisyydet rakennuk-
siin, tonttirajoihin ja muihin 
kaivoihin. Jos putkistoa suun-
nitellaan asennettavaksi ve-
sistöön, vesialueen omistajan 
lupa on myös saatava.
Ennen maalämpöpumpun 
hankintapäätöstä on kulut-
tajan syytä olla yhteydessä 
oman talon sähkönsiirrosta 
vastaavaan verkkoyhtiöön ja 
selvittää onko maalämpöhan-
kinnan vuoksi esimerkiksi suu-
rennettava pääsulakekokoa, 
hankittava käynnistysvaiheen 
maksimivirtaa rajoittava niin 
sanottu pehmokäynnistin tai 
hankittava tasavirtaohjattu (in-
verter) maalämpöpumppumal-
li. Varsinkin haja-asutusalueil-
la maalämpöpumpun kom-
pressori voi aiheuttaa muun 
muassa oman ja/tai naapuri-
talojen valojen välkyntää.

Lämpökaivo lämmön-
lähteenä
Yli 60 % maalämpökohteis-

ta toteutetaan lämpökaivoilla. 
Etelä-Suomessa niiden osuus 
on suurempi kuin Pohjois-Suo-
messa. Kyseessä on ulkohal-
kaisijaltaan 115-165 mm 
porakaivo, johon asennetaan 
putkisto, jossa lämmönkeruu-
liuos kiertää. 30-prosenttisen 
etanoliseoksen jäätymispiste 
on noin -17 astetta. 
Lämpökaivoa käytettäessä 
maalämpöjärjestelmä pysty-
tään useimmiten tekemään 
ahtaallekin tontille, mutta se 
on lämmönkeruuvaihtoehtona 
yleensä kallein.

Vaakaputkisto      
lämmönkeruupiirinä
Noin 30 % maalämpökohteis-
ta käyttää hyväkseen maape-
rän pintakerrokseen varastoi-
tunutta auringon säteilemää 
lämpöenergiaa. 

Lämpöenergiaa kerätään 
maaperään asennetulla läm-
mönkeruuputkistolla, joka 
asennetaan vaakatasoon, 
ilmastovyöhykkeestä riippu-
en, noin metrin syvyyteen, 
Pohjois-Suomessa syvemmäl-
le. Viereiseen putkilenkkiin on 
vaakaetäisyyttä oltava vähin-
tään 1,5:n metriä, mieluiten 
enemmänkin. 
Savimaa on maalajeista te-
hokkain ja hiekkamaa hei-
koin. Savimaassa tarvitaan 
putkimetrejä noin 30-40 % vä-
hemmän kuin hiekkamaassa. 
Vaakaputkisto on yleensä 
edullisin lämmönkeruutapa 
pientalon kohdalla.

Lämmönkeruupiiri  ve-
sistössä
Järviin, mereen tai joissain ta-
pauksissa jokiin asennetaan 

AIRIX Talotekniikka Oy on LVI-, sähkö- ja rakennusauto-
maatiosuunnittelun sekä kiinteistöjen energiataloudellisen 
käytön ja kunnossapidon asiantuntija. Lue lisää www.airix.fi

Asiantuntijapalveluitamme 

energia- ja elinkaaripalvelut ▪
talotekniikan käyttö- ja   ▪
ylläpitopalvelut
sisäilmastotutkimukset ja   ▪
olosuhdeanalyysit
valvonta- ja käyttöönottopalvelut ▪
etäkäyttöpalvelut ▪

Erikoisosaamisalueitamme 

tietomallinnus (MagiCAD) ▪
energiasimuloinnit ja laskelmat ▪
energiakatselmukset ▪
AV- ja turvajärjestelmät ▪
sprinklerisuunnittelu ▪
erityistilojen TATE-suunnittelu ▪
maanalainen rakentaminen ▪ KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660
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vuosittain noin 5 % maaläm-
mön keruuputkistoista. Läm-
mönkeruuputkisto ankkuroi-
daan vesistön pohjaan pai-
nojen avulla noin 3-5 metrin 
välein.
Vesistössä olevasta putkituk-
sesta voidaan ottaa suurem-
pia tehoja ja energiamääriä 
kuin vastaavasta maaputki-
tuksesta veden maaperää pa-
rempien lämmönsiirto-ominai-
suuksien takia. 
Suunnittelussa on kuitenkin 
varmistuttava siitä, että veden 
lämpötila putken ympärillä 
ei laske talviaikanakaan alle 
+1 °C:n. Jos lämpötila laskee 
alemmaksi, on vaarana että 
putkien pinnalle kertyy jäätä. 
Kertynyt jää saattaa aiheut-
taa putkistoon suuren nos-
teen, jonka seurauksena put-
kisto nousee veden pinnalle.
Putkiston asennussyvyyden tu-
lisi olla yli kaksi metriä, jotta 

vesi talvellakin pääsee riittä-
vän vapaasti liikkumaan put-
kiston ympärillä. 
Varsinkin virtaavassa vesis-
tössä on veden lämpötila 
tarkistettava, sillä virtaavan 
veden lämpötila saattaa olla 
hyvinkin matala (niin sanottu 
alijäähtynyt vesi).
Käytännössä vesistöasennus 
on kustannukseltaan pienta-
lolle hieman lämpökaivoasen-
nusta edullisempi tapa, mutta 
asennuksen teknis/taloudel-
linen mielekkyys on tarkistet-
tava tapauskohtaisesti. Ener-
giatarpeiltaan suuremmille 
kohteille on asennustapa kan-
nattavampi, koska keruuput-
ken asennus vaatii jonkin ver-
ran erikoisvalmisteluja ja -ka-
lustoa. Vesistön soveltuvuutta 
(erityisesti jokien osalta) put-
kistoasennukseen on syytä tie-
dustella paikalliselta ympäris-
tökeskukselta (ELY-keskus).

Maalämpöpumpun  
tehomitoitus
Maalämpö voidaan mitoittaa 
osatehoiseksi tai täysitehoi-
seksi. Täysitehoinen maaläm-
pöpumppu tuottaa lämmitys- 
ja käyttöveden kompresso-
rinsa avulla laskennallisesti 
ilman sähkövastuksia vuoden 
ympäri. Etuna on pienempi 
sulakekoko ja energiankulu-
tukseltaan taloudellisin mitoi-
tustapa.
Osatehomitoituksessa maa-
lämpöpumppu mitoitetaan 
yleensä noin 60-80 % suuruu-
delle verrattuna laskennalli-
seen huipputehontarpeeseen, 
jolla tuotetaan laskennallises-
ti noin 95-99 % vuotuisesta 
energiantarpeesta. Loput 1-5 
% tuotetaan maalämpöpum-
pun vara/lisälämmitysvas-
tuksella. Osatehomitoituksen 
etuna on yleensä hieman no-
peampi investoinnin takaisin-
maksuaika ja pidempi kom-
pressorin kestoikä, haittapuo-

lena muun muassa suurempi 
huipputehontarve sähköver-
kosta.

Lämmönkeruupiirin 
mitoitus
Lämmönkeruupiiri tulee mitoit-
taa talon tilojen lämmityksen 
ja käyttöveden tarvitseman 
vuotuisen energian mukaises-
ti. Reilusti mitoitettu lämmön-
keruupiiri maksaa itsensä 
takaisin hieman paremman 
lämpökertoimen muodossa 
pitkällä aikavälillä.
Lämpöpumpun tehomitoitus 
ei juurikaan vaikuta läm-
mönkeruupiirin mitoitukseen. 
Maaperässä maan kosteu-
den määrä vaikuttaa oleelli-
sesti vaakaputkistona olevan 
lämmönkeruupiirin energiate-
hokkuuteen. 
Lämpökaivon ja pienten ve-
sistöjenkin osalta runsaat 
vesivirtaukset parantavat 
lämmönkeruupiirin tehoa sel-
västi.
Maalämpöpumppu voidaan 
asentaa esimerkiksi kodinhoi-
tohuoneeseen, mutta huolto-
töiden kannalta erillinen tek-
ninen tila on suositeltavampi. 
Vesikiertoinen lattialämmitys 
soveltuu erityisen hyvin maa-
lämpöpumpun lämmönjako-
tavaksi, sillä siinä lämmitys-
verkkoon menevän veden ei 
tarvitse olla niin lämmintä 
kuin patteriverkossa. Tämä 
parantaa lämpöpumpun hyö-
tysuhdetta.
Lattialämmitystaloissa ja suu-
remmissa taloissa on yleensä 
parempi maalämmön vuosi-
hyötysuhde kuin patteriläm-
mitystaloissa. 
Runsas käyttöveden suhteel-
linen energiaosuus heiken-
tää vuosilämpökerrointa. 
Käytännössä vuosilämpöker-
roin maalämmössä vaihtelee 
useimmiten kohdekohtaisesti 
2,5-3,5 välillä.

Maalämmön hyödyntämi-
seen tarkoitetun lämpökaivon 
poraaminen ja maaperään 
tai vesistöön sijoitetun läm-
mönkeruuputkiston asenta-
minen on ollut luvanvaraista 
1.5.2011 alkaen. Uudisra-
kennuksiin tulevat maaläm-
mön hyödyntämisjärjestelmä 
tulee esittää rakennuslupaha-
kemuksessa. Vanhan lämmi-
tysjärjestelmän lämmönläh-
teeksi asennettavalle maaläm-
pöjärjestelmälle tulee hakea 
toimenpidelupa.
Uudisrakennuksen lämmitys-
järjestelmän lämmönkulutus 
ja tehontarve tulee selvitet-
tyä energiatodistuksessa ja 
perustamis- ja pohjaolosuh-
delausunnosta on saatavissa 
hyvät tiedot lämmönlähteen 
ominaisuuksista. Asennukses-
sa on käytettävä ammattilais-
ta urakoitsijaa, jotta asennus 
tulee tehtyä oikein ja huolel-
lisesti.

Luvan hakeminen
Rakennusvalvontaan toimite-
taan hakijan allekirjoittamat 
ja päivätyt toimenpidelupalo-
makkeet kolmena kappalee-
na, täytettynä kiinteistön ja 
hakijan tiedoilla sekä lyhyellä 
selostuksella toimenpiteestä.
Hakemuksen liitteenä tulee 
olla:
• omistus ja hallinta (lain-
huuto)
• kolme asemapiirrosta 
1:200, jossa on esitettynä 
lämpökaivo tai lämmönkeruu-
putkiston sijainti mitoitettuna
• Rh-lomake
• naapurien kuulemiset
• selvitys talousvesikaivojen 
määrästä ja sijainnista vähin-
tään 50 m säteellä poraus-
kohteesta
• pääsuunnittelija ilmoitus 
(lämmitysjärjestelmän mitoi-
tuksen ammattilainen)

Lupaan tulee ehtoja mm:
• kvv-työnjohtaja
• porausraportti
• loppupiirustukset tehdystä 
järjestelmästä ja kytkennöistä
• lopputarkastus

Asennusetäisyydet
• Toimenpidelupa käsitellään 
aina tapauskohtaisesti ja lu-
pa voidaan evätä esimerkik-
si tärkeillä pohjavesialueilla, 
alueilla joille on suunniteltu 
maanalaisia rakenteita tai 
tilanteissa, joissa maaläm-
pöjärjestelmä on suunniteltu 
liian lähelle taulukossa esitet-
tyjä toimintoja
• Etäisyydet maalämpöjär-
jestelmästä eri kohteisiin on 
esitetty taulukossa. Maaläm-
pöjärjestelmää ei saa sijoittaa 
vedenottamon suoja-alueelle.

• Pienemmät minimietäisyydet 
tontin rajaan nähden voivat 
olla mahdollisia, jos kyseessä 
on etäisyys tie-, puisto- tai vi-
heralueen rajalinjalta. Tarvitta-
essa perustetaan rasite

Selvitykset ja lausunnot
• Pohjavesialueella on sel-
vitettävä riskit, isommissa 
hankkeissa lisäksi etäisyys ve-
denottamoon, pohjaveden vir-
taussuunta, pohjavesikerrok-
sen paksuus sekä kallioperän
ruhjeet suunnitellun lämpökai-
von kohdalla ja johtotietokart-
ta (Esim. kallioperän rikkonai-
suus voi vaikeuttaa poraus-
työtä ja rakenteiden pysyvyyt-
tä, kaivon rakentaminen voi 
muuttaa pohjaveden
virtausolosuhteita tai määrä)
• Suunnitteluvaiheessa on var-
mistettava, ettei maalämpöjär-

jestelmän kohdalla ole
pilaantunutta maata, tarvitta-
essa ohjeet ELY-keskukselta (pi-
laantuma voi levitä, kemikaa-
lit voivat syövyttää lämpökai-
von rakenteita)
• Isommista hankkeista sekä 
veteen asennettavista putkista 
on pyydettävä lausunto ELY-
keskukselta ja liitettävä se toi-
menpidelupahakemukseen
• Vesistöön sijoitettava putkis-
to vaatii vesialueen omistajan 
suostumuksen 

Ympäristö- ja terveys-
haittojen ehkäisy
• Kallioperän radonin pääsy 
huoneilmaan on estettävä lä-
pivientien tiivistyksellä
• Pintavesien pääsy kaivoon 
on estettävä tiivistyksillä tai ra-
kentamalla kaivo riittävän
korkealle maanpinnasta
• Ruopattaessa syntyvät mas-
sat on sijoitettava oman kiin-
teistön maa-alueelle siten, ett-
eivät ne aiheuta haittaa naa-
pureille eivätkä joudu takaisin 
vesistöön
• Porauksessa syntyvä pöly ja 
liete on käsiteltävä niin, ettei 
siitä ole haittaa ympäristölle 
tai naapureille, lietettä ei saa 
johtaa viemäriin tai vesistöön

Käytettävät kemikaalit
• Käytettävä ihmisille ja ym-
päristölle haitattomia kemi-
kaaleja: betaiini, etanoli, kali-
umformiaatti
• Sallitut aineet ovat biologi-
sesti hajoavia eikä niitä ole 
luokiteltu ympäristölle tai ter-
veydelle vaarallisiksi

Ei saa käyttää:
• Metanoli (helposti syttyvä, 
myrkyllistä hengitettynä, niel-
tynä ja iholle joutuessaan),
• Etyleeniglykoli (yli 25% liu-
okset luokitellaan terveydelle 
vaaralliseksi, lämpökaivoissa
käyttöliuoksen pitoisuus on 
41%),
• Propyleeniglykoli (kuluttaa 
happea, hajoamistuotteen pa-
han hajuisia, happipitoisuu-
den laskiessa rauta ja man-
gaani liukenevat veteen)

Maalämpöjärjestelmän luvanvaraisuus

Kohde      Minimietäisyys
Lämpökaivo     20 m
Porakaivo (talousvesi) 40 m
Rengaskaivo (talousvesi)  20 m
Rakennus       3 m
Tontin raja: 
   Lämpökaivo     10 m
   vaakaputkisto    1,5 m
Kadun raja      4 m
Kiinteistökohtainen                    
jätevesijärjestelmä
   Kaikki jätevedet      30 m
   harmaat vedet     20 m
Yleisen alueen raja      6 m
Viemärit ja vesijohdot  5 m
Vedenottamo  500 m

Hiljainen Turvallinen Tehokas Energiaa
säästävä

ODOTETTU HUIPPU-UUTUUS NYT MARKKINOILLA!

  Parasta Toshiba-laatua! 

 Entistäkin tehokkaampi!
 Korkea hyötysuhde DC Kaksoisrotaatio-

kompressorin avulla. 

 Ylläpitolämpötila 5-13 astetta!

 Kehitetty pohjoisen vaativiin olosuhteisiin!

 Luotettava toiminta ja hiljainen äänitaso! 

 Puhdas ja raikas sisäilma!
Plasma-ilmansuodatin+Ionisaattori+
Uusi Toshiba IAQ suodatin.

www.toshibafi nland.com 
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab, Ruosilantie 14 E, 00390 Helsinki. 

Toshiba 
Super Daiseikai 6 
ilmalämpöpumppu

AH COOL OY
Korjalankatu 6
45130 KOUVOLA
040 512 3468

HHW - hiljainen ja tarkka ilmavirtasäädin:

• Yhdistetty tulo- ja poistoilmavirtasäädin

• Tarkka toiminta pienillä ilmavirroilla

• Lyhyt kompakti malli, integroitu äänenvaimennin

• Helposti avattava rakenne huoltoa varten

Uutuus Haltonilta asuntoilmanvaihtoon!

www.halton.fi 
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JÄTEVESIEN puhdistusremontti

Jätevesiremonttia ei kannata enää ly-
kätä, sillä järjestelmien uusimisessa on 
odotettavissa ruuhkaa. Ajanmukaista-
misen deadline tulee yllättävän pian 
vastaan, jos suurin osa jättää jäteveden 
puhdistusjärjestelmän valinnan ja asen-
nuttamisen viime tinkaan. Tällöin järjes-
telmien toimittajat eivät pysty vastaa-
maan kysyntään.
Jos jätevesijärjestelmä on yli 15 vuotta 
vanha, käytössä on vain saostuskaivot 
tai järjestelmä toimii huonosti, sen uusi-
mista ei kannata pitkittää. Maaliskuuhun 
2016 mennessä on myös ennen vuotta 
2004 rakennettujen kiinteistöjen jäteve-
denkäsittely oltava kunnossa. Aiemmin 
asetus on koskenut tätä uudempia kiin-
teistöjä. 
− Yllättävän moni ei kuitenkaan tiedä, 
että siirtymäaikaa ei ole, jos omakotita-
lon tai kesäasunnon vesijärjestelmiin teh-
dään rakennuslupaa edellyttäviä muu-
toksia. Esimerkiksi sisäsaunaa rakennet-
taessa jätevesijärjestelmä on saatetta-
va nykyisten vaatimusten mukaiseksi jo 
rakentamisen yhteydessä, tuotepäällik-
kö Jyrki Löppönen Uponor Infra Oy:stä 
muistuttaa.
− Samoin jos kiinteistön varustelutaso 
muuttuu lähiaikoina, jäteveden puhdis-
tuksen uusiminen tai tehostaminen on 
enemmän kuin suositeltavaa. Silloin jär-
jestelmän päivitys on paljon helpompaa 
kuin valmiiksi rakennettuun taloon. Esi-
merkiksi suihkun tai käyttöveden lämmi-
tyksen lisäämisen yhteydessä jätevesijär-
jestelmä tulee ajantasaistaa.
Löppönen toteaa, että vapaa-ajan asun-
tojen asukkaat ovat hankkineet ajanmu-
kaisia järjestelmiä aktiivisemmin kuin 
vakituisessa asuinkäytössä olevissa oma-
kotitaloissa asuvat. 

Taso määrittää  järjestelmän 

Uponorilla on pitkä kokemus jätevesi-
järjestelmistä pohjoismaisissa olosuh-
teissa ja järjestelmien jatkuva testaus 
varmistavat, että jätevesiratkaisut täyttä-
vät suomalaiskotien ja loma-asuntojen 
vaatimukset. Sen jätevesijärjestelmät 
ovat yksinkertaisia asentaa ja huoltaa. 

Pelkkä sakokaivo ei riitä enää edes 
pelkästään harmaille eli pesu- ja talous-
jätevesille. Jätevedet on aina puhdis-
tettava saostussäiliökäsittelyn jälkeen 
esim. maahan imeyttämöllä tai maasu-
odattamolla, kantovesikohteita lukuun 
ottamatta. Puhdistusmenetelmän valin-
taan vaikuttavat muun muassa tontin si-
jainti, maaperä ja kunnan määräykset 
jäteveden puhdistamisesta. Esimerkiksi 
saunakaivo soveltuu pesuvesien puhdis-
tamiseen ja Uponor-mökkikaivo puhdis-
taa keittiön käsitiskivedet. Molemmat 
toimitetaan asennusvalmiina paketteina 
asennusohjeineen. 
− Jos samaan viemäriin yhdistetään 
mökin pesuvedet, kannattaa saunakai-
von eteen asentaa mökkikaivo. Muu-
ten keittiövesien sisältämä rasva tukkii 
saunakaivon imeytysreiät, Löppönen 
sanoo.

Remontti helposti  alkuun  

Harmaavesisuodatinten osuus loma-
asunnoissa kasvaa. Suodatin on oiva 
ratkaisu esimerkiksi suihkuveden puhdis-
tukseen. Uponorilla on omat versionsa 
loma-asuntoon ja vakituisessa tai run-
saassa käytössä olevaan pientaloon, 
jonka puhdistusteho on todettu puolueet-
tomin testein. Nämä harmaavesisuodat-
timet eivät tarvitse sähköä. 
Jätevesiä voi käsitellä usealla eri taval-
la. Vaihtoehtoja ovat panospuhdistamo, 
maapuhdistamot, erillisviemäröinti ja 
harmaavesisuodatin. Uponorilla on va-
likoimissaan myös biologis-kemiallinen 
panospuhdistamo, jonka jälkeen vesi 
voidaan johtaa esimerkiksi ojaan tai 
imeyttää maahan tontista riippuen. 
Lisätietoja: jyrki.lopponen(at)uponor.com 

www.uponor.fi

Harmaavesisuodatin kansi auki

Haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyjärjestelmät on ajanmukaistettava vajaan kolmen 
vuoden sisällä. Siirtymäaika ei kuitenkaan päde, jos talon vesijärjestelmiin tehdään oleel-
lisia muutoksia. Varustelutasoa parannettaessa on myös käytännöllistä uusia jätevesijär-
jestelmä samalla kertaa. 

www.utinrakennus.fi 

1. 
Lisää putkiston käyttöikää

2. 
Suojaa putkistojärjestelmää

3. 
Vähentää energiankulutusta

4. 
Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

5. 
Tuo merkittävää kustannussäästöä

Bauer Watertechnology Oy
PL 155, 01801 KLAUKKALA

puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com

email:info@bauer-wt.com
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Luotettavat 
lämmönjakokeskukset 

uudisrakentamiseen ja 
saneeraukseen

www.lampo.danfoss.fi

MARKKINOIDEN  
TEHOKKAIN

 

UUSI PALVELEVA 
LVI-MYYMÄLÄ

KUUSANKOSKELLA 
LUKIONKUJA 1

 
TULE TUTUSTUMISKAHVILLE
SILLOINKUN SINULLE SOPII

 
AVOINNA MA-PE 7-17

Kylmähuolto Resek Oy
Somerotie 19, 45201 KOUVOLA
Puhelin: 010 3975 500
www.resek.fi

Jäähdytys- ja pakkaskylmää yritystoimintaa vuodesta 1970.

Pidä kylmä 
siellä mihin 
se kuuluu

Kylmälle koti Resekistä  
• Kylmälaitteiden suunnittelu  

myynti asennus ja huolto
• Kotikylmiöistä kaupan ja  

teollisuuden kylmään
• Ilmastoinnin jäähdytys
• Kylmä ja pakastevarastot

KylmäRinki
-since 1991-
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Viemäriverkostojen ulkopuolisissa kiinteis-
töissä asuu miljoona ihmistä ja määrä 
kaksinkertaistuu kesällä, kun kesäasuk-
kaat siirtyvät mökeilleen. Haja-asutusalu-
eella olevien uudis- ja merkittävien sanee-
rauskohteiden osalta jätevesien käsitte-
ly on pääasiassa hyvällä mallilla, mutta 
Suomessa on paljon kiinteistöjä jotka on 
rakennettu ennen vuotta 2004, jolloin 
lainsäädäntö tuli voimaan. Siirtymäaika 
oli vanhojen rakennusten osalta 10 vuot-
ta, mutta ”paskalaista”, kuten sitä alettiin 
kutsua, tehtiin kanteluja ja niiden johdos-
ta lakia selkiytettiin sekä siirtymäaikaa pi-
dennettiin kahdella vuodella.

Jätevesien käsittelyä pitää 
tehostaa
Lainsäädännön lähtökohtana on ollut 
alusta asti parantaa ihmisten omaa lähi-
ympäristöä, kuten järviä ja jokia.  Viime 
vuosina rehevöityminen, hygieniahaitat 
ja kaivojen epäpuhtaudet ovat aiheutta-
neet ongelmia suomalaisille. Haja-asu-
tusalueen jätevesihuollon parantamisel-
la voidaan vaikuttaa edellä mainittuihin 
asioihin. 

Lainsäädäntö velvoittaa

Hajajätevesilainsäädäntöä muutettiin 
vuonna 2011 kumoamalla vanha jäteve-
siasetus ja antamalla uusi selkeämpi ase-
tus tilalle. Samalla muutettiin myös ympä-
ristönsuojelulakia. Yhdessä ne säätelevät 
mm. jätevesien käsittelyä, puhdistusvaa-
timuksia, siirtymäaikaa sekä sitä, milloin 
käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa.
Jätevesiasetus koskee siis kiinteistöjä, joita 
ei ole liitetty eikä aiota liittää vesihuolto-
laitosten viemäriverkostoon. Jätevesiase-
tus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Jo-
kaisella kiinteistöllä tulee olla jätevesisel-
vitys, vaikkei toimenpiteitä tarvitsisikaan 
tehdä esim. kantovesi + kuivakäymälä-
kiinteistöt. 

Mitä pitää tehdä?

Käytännössä lainsäädäntö edellyttää, 
että uusiin rakennuksiin laitetaan heti 
asianmukainen jätevesijärjestelmä. Sa-
moin jätevesiremontti pitää tehdä heti, jos 
kiinteistöllä tehdään vähäistä suurempaa 
remonttia, joka vaatii rakennusluvan. Jäte-

vesijärjestelmän rakentaminen vaatii aina 
toimenpidelupahakemuksen tai ilmoituk-
sen jättämisen rakennusviranomaiselle, 
jonka liitteenä on oltava asianmukainen 
jätevesisuunnitelma. Tavanomaisilla sa-
neerauskohteilla on siirtymäaikaa vuoden 
2016 maaliskuuhun asti. Siirtymäajan jäl-
keen alkaa tehostettu valvonta

Keskeiset muutokset

Uusittu hajajätevesilainsäädäntö koh-
tuullisti vaatimuksia lieventämällä yleisiä 
puhdistusvaatimuksia sekä selventämäl-
lä poikkeamismahdollisuuksia aikaisem-
paan lainsäädäntöön verrattuna. Lieven-
nyksistä huolimatta suuri osa haja-asu-
tusalueiden asukkaista joutuu tekemään 
jätevesiremontin. Jätevesien käsittelyn 
asiallisuus on edelleen tärkeä asia. Jäte-
vesistä tulee huolehtia aina niin, etteivät 
ne aiheuta ympäristön pilaantumisen 
vaaraa. Ympäristönsuojelulain ja uuden 
jätevesiasetuksen muutokset voi tiivistää 
seuraavasti:
- Siirtymäaikaa pidennettiin noin kahdella 
vuodella.
- Yleisiä puhdistusvaatimuksia alennettiin. 
Nykyiset vaatimukset vastaavat aikaisem-
pia lievemmän käsittelytason vaatimuksia.
- Automaattinen ikävapautus ja määräai-
kainen poikkeuskäytäntö tulivat voimaan.

Siirtymäaika

Jätevesiasioiden on oltava kunnos-
sa vanhoilla kiinteistöillä viimeistään 
15.3.2016, jonka jälkeen alkaa tehos-
tettu valvonta. Uudisrakentamisessa ja 
sellaisilla kiinteistöillä, joilla tehdään vä-
häistä suurempaa kunnostus- ja parannus-
töitä ja/tai, joilla voidaan katsoa olevan 
vaikutusta jätevesien määrään tai niiden 
laatuun ei ole lainkaan siirtymäaikaa. 
Näissä tapauksissa kiinteistön jätevesi-
järjestelmä pitää kunnostaa välittömästi. 
Käytännössä jätevesisuunnitelma vaadi-
taan tällöin rakennusluvan liitteeksi.

Puhdistusvaatimukset

Yleiset puhdistusvaatimukset
Yleisissä puhdistusvaatimuksissa edel-
lytetään, että tulevasta jätevedestä on 
keskimääräisesti puhdistettava vähin-
tään orgaanisen aineksen osalta 80 %, 

kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % 
ja kokonaistypen osalta vähintään 30 %. 
Keskimääräinen puhdistustulos tarkoittaa 
normaalia käyttöä, jossa ei huomioida 
esim. poikkeuksellisia sääoloja. Kyseinen 
puhdistustaso voidaan saavuttaa vaivatta 
esim. oikein suunnitellulla ja rakennetulla 
maasuodatinkentällä, laitepuhdistamolla, 
kuivakäymälällä ja harmaavesisuodatti-
mella sekä umpisäiliöllä tai muulla vastaa-
valla. Imeytyskentällä voidaan saavuttaa 
puhdistusvaatimukset, mikäli maaperä 
on siihen soveltuvaa (imeyttäminen vaatii 
aina imeytystestin, eikä se tule kyseeseen 
saviperäisillä mailla).

Ankarammat puhdistusvaatimukset
Kunnallisissa ympäristönsuojelumäärä-
yksissä kerrotaan ne alueet, joilla jou-
dutaan poikkeuksellisesti puhdistamaan 
jätevedet ankaramman puhdistustason 
mukaisesti. Puhdistusvaatimukset ovat 
tällöin orgaanisen aineksen osalta vähin-
tään 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 
% kokonaistypen osalta 40 %. Tällaisia 
erityisen herkkiä alueita voidaan katsoa 
olevan esimerkiksi pohjavesialueet sekä 
100 m rantavyöhyke vesistöstä.  Mikäli 
kunnassa ei ole vielä voimassa ympäris-
tönsuojelumääräyksiä, sovelletaan anka-
rampaa puhdistustasoa yksittäistapauksit-
tain edellä mainituin perustein. Ankaram-
mat puhdistusvaatimukset saavutetaan 
tapauskohtaisesti esim. oikein suunnitel-
lulla ja rakennetulla maasuodatinkentäl-
lä, jossa on tehostettu fosforinpoistoa, 
pienpuhdistamolla, kuivakäymälällä ja 
harmaavesisuodattimella sekä umpisäili-
öllä tai muulla vastaavalla.

Vapautus -ja poikkeusmahdollisuudet
Jätevesiasetus ei koske sellaisia kiinteis-
töjä, jotka ovat täysin kantoveden va-
rassa ja joissa on vain kuivakäymälä. 
Automaattinen ikävapautus koskee niitä 
kiinteistönomistajia, jotka ovat täyttäneet 
9.3.2011 mennessä 68 vuotta ja asuneet 
vakituisesti kyseisellä kiinteistöllä. Kaikki-
en kiinteistönomistajien tulee täyttää ky-
seiset ehdot.
Määräaikainen lykkäys myönnetään ha-
kemuksesta sosiaalisin suoritusesteiden 
perusteella enintään viideksi vuodeksi. 
Hakemuksessa tulee luotettavasti esittää 
ne asiat, joihin vetoaa lykkäystä haetta-
essa.
Lainsäädännön siirtymäajan umpeutumi-
nen lähenee ja nyt on aika aloittaa jäte-
vesiremontti!

Hajajätevesien käsittely

Hyvän sisäilmaston tekijä

Oy Swegon Ab
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo
Puhelin 010 289 4010
Telefax 010 289 4060
www.swegon.fi 

Comefri puhallintekniikkaa
korkeimmalla tasolla - energiaa säästävät

kestomagnee�  moo� orit jo täällä !

Airfoilpuhal� met IE2, IE3 ja PM-
moo� oreilla Mastervent ilmanvaihto-
kojeissa sekä vaihtopuhal� miksi.
Ota yhtey� ä !

Myyn� :
Taniplan Oy Kylä� e 18 B 20 00320 Helsinki
+358 500 426631
info@taniplan.fi 
www.taniplan.fi 

PM

Mitsubishi
ilmalämpöpumput

www.kouvolanputkityo.fi 
Korjalankatu 5 KOUVOLA

0207 939 400

Vallox osaa
matalaenergia-

ilmanvaihdon
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Mangaani (Mn) on tärkeä hiven-
tason osatekijä useissa aineenvaih-
duntaan osallistuvissa entsyymeissä 
ja vitamiinien muodostuksessa, se 
myös edistää aivojen ja hermojen 
yhteistoimintaa. Ihmisen tarvitsema 
mangaanin määrä on hyvin pieni, 
ja sen merkityksestä aineenvaihdun-
nalle saadaan jatkuvasti uutta tie-
toa. Tarvittava hivenmäärä saadaan 
normaalista ravinnosta.
Kaivoveden mangaani aiheuttaa 
veteen epämiellyttävää makua, sa-
ostumia saniteettikalusteisiin, ja se 
voi myös värjätä pyykkiä. Vedessä 
haittavaikutukset voivat näkyä myös 
mustana ja nokimaisena mangaani-
bakteerien hajoamistuotteen muo-
dostamana sakkana, joka on hieman 
öljymäinen ja haiseva. Yleensä man-
gaani yhdistetään veden alhaiseen 
happipitoisuuteen sekä siten veden 
tunkkaiseen hajuun. Kaivovesien 
mangaani on luonnollista alkuperää, 
ja usein mangaani esiintyy yhdes-
sä raudan kanssa. Hyvin ilmastetus-
sa kaivovedessä mangaania esiintyy 
vain harvoin. 
Viime aikoihin saakka mangaania 
on pidetty erityisesti esteettisenä 
haittana, ei kuitenkaan terveysriski-
nä vedessä. Vuonna 2010 valmistu-
neen kanadalaistutkimuksen mukaan 
juomaveden korkealla mangaanipi-
toisuudella saattaa olla haitallinen 
vaikutus lasten älylliseen suoritusky-
kyyn. Tutkimus osoitti, että lapset, jot-
ka altistuivat korkeille juomaveden 
mangaanipitoisuuksille, pärjäsivät 
älyllisiä toimintoja kuvaavissa testeis-
sä huonommin kuin vastaava verrok-
kiryhmä, jonka juomaveden mangaa-
nin saanti oli alhainen. Niillä lapsil-
la, jotka kuuluivat juomaveden man-
gaanipitoisuuden osalta korkeimpaan 
viidennekseen, älykkyysosamäärä oli 
6 pistettä alhaisempi kuin niillä lapsil-
la, joiden juomavesi sisälsi mangaa-
nia vähän tai ei lainkaan. 
Joka neljäs suomalainen yksityinen 
porakaivo sisältää mangaania niin 
paljon, että se voi olla 1-12 -vuoti-
aille lapsille haitallista. Raja-arvona 
pidetään pitoisuutta 0,1 mg Mn/l. 

Juomaveden 
korkea mangaanipitoisuus voi alen-
taa lasten älykkyysosamäärää, mut-
ta se voi aiheuttaa myös oppimis- ja 
käyttäytymishäiriöitä sekä hienomoto-
rista kömpelyyttä. Mangaanin lasten 
hermostolle myrkyllisiä vaikutuksia 
voidaan verrata jopa lyijyn vaikutuk-
siin. Edellisen perusteella on selvää, 
että lasten tulee välttää mangaanipi-
toisen veden käyttöä juoma- ja ruoka-
vetenä. Aikuisilla edellä kuvattu kyn-
nysarvo on korkeampi ja sietokyky 
parempi kuin lapsilla.
Jos veden mangaanipitoisuus on edel-
lä kuvattua tasoa 0,1 mg Mn/l suu-
rempi, mangaani tulee suosituksen 
mukaan poistaa juoma- ja ruokave-
destä. Mangaani ei imeydy herkästi 
terveen ihon läpi, mutta hyvin man-
gaanipitoista vettä ei ole suositelta-
vaa käyttää edes peseytymistarkoi-
tuksessa. Suomessa asiaa on tutkinut 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kan-
sainvälisiä tutkimuksia jatketaan.
Mangaani voidaan poistaa kaivo-
vedestä vaivattomasti vedensuodat-
timilla. Mangaani voidaan poistaa 
kohtuullisin kustannuksin kaikesta ta-

lousvedestä massasuodattimella, joka 
asennetaan kotitalouden pumpun ja 
painesäiliön jälkeen. Vaihtoehtoises-
ti mangaani voidaan suodattaa pois 
vain ruoka- ja juomavedestä, jolloin 
suodatinlaite asennetaan vaikkapa al-
laskaappiin.
Kaivoveden mangaanipitoisuutta voi-
daan vain puhtaasti arvailla maantie-
teellisesti tai kaivon sijainnin perus-
teella. Mangaanin maku on karvas ja 
metallinen, mutta ainoa luotettava ta-
pa määrittää kaivoveden mangaanin 
todellinen määrä, on veden kemialli-
nen analysointi laboratoriossa. Kai-
voveden yleistä analysointia voidaan 
suositella kolmen vuoden välein. Jos 
on epäilystä siitä, että kaivovesi sisäl-
tää mangaania, suosittelemme aluksi 
veden mangaanin analysointia joko 
paikallisessa laboratoriossa. Paikalli-
selta LVI-liikkeeltä voi myös analysoin-
tia varten tiedustella näytepulloja. 
Asiantuntevat LVI-liikkeet voivat myös 
toimittaa ja asentaa tapauskohtaises-
ti valittavan ja analyysiin perustuvan 
vedensuodattimen.

Antti Helanterä, kemian maisteri, 
www.watman.fi

MANGAANI ja älykkyys

Putkistohuolto Oy
VTM

www.vtm-putkistohuolto.fi 
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-  Jätevedenpuhdistamot
-  Pumppaamot
-  Hajunpoisto - H2S eliminointi 

raita.com
   Luotettavat ratkaisut 
    
    - ammattitaidolla -

Myös suunnittelupalvelua

www.schneider-electric.com/fi

Ratkaisut energiatehokkaaseen 
kiinteistönhallintaan

Kosketusvapaiden älyhanojen hygieenisyys 
ja käytön helppous auttavat sinua  
säästämään vettä ja energiaa. Katso lisää 
www.oras.com

Älyhanoilla voit jopa  
puolittaa vedenkulutuksen

Älyhanoilla voit jopa
puolittaa vedenkulutuksen

Kosketusvapaiden älyhanojen hygieenisyys
ja käytön helppous auttavat sinua
säästämään vettä ja energiaa. Katso lisää
www.oras.com

Kymen JRT-Rakenne Oy
Terveellinen ja puhdas 

sisäilma on ihmisoikeus

puh. 0400 750 798 | www.kymenjrt.fi

Kymen JRT-Rakenne Oy
Terveellinen ja puhdas 

sisäilma on ihmisoikeus

puh. 0400 750 798 | www.kymenjrt.fi

SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA!

ov lämmit jäähdytyskiertoihin
järjest korr

putk järjest käyttöikää
valik löyty laitt r ja

errostalokäytt k teollisuuslaitoksiin
TT t laite

Kalervo Kenkkilä 
040 154 9200
Kotkankatu 1, Kerava  
kalervo@kevox.fi
www.kevox.fi

K E VOX  K Y
Veden- ja energiansäästöä & ennaltaehkäisevää kiinteistönhoitoa

Laite ja hinta esimerkki: Erittäin edullinen TRIO 15 vain 3.720€ 
ov huoneist r kerrostalokiinteist

ELYSATOR -vedenkäsittelylaitteet
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INSINÖÖRITOIMISTO HAIRO KY
RAKENNUSTEKNISET PALVELUT
TARKASTUKSET   SUUNNITTELU   VALVONTA

050 575 0100   isto.hairo@hairo.fi 

* Rakennusten LVISA-suunnittelu
* Teollisuuden LVISA-suunnittelu
* Teletekniset tietojärjestelmät
* Turvallisuusjärjestelmät

* Rakennuttaminen ja valvonta
* Energiatodistukset
* Konsultointi
* Paloilmoitinliike

SÄHKÖ- JA LVIA-TEKNIIKAN 
ASIANTUNTIJAT

Käsityöläiskatu 4
45100 KOUVOLA
www.jhsuunnittelu.fi 
Puh. 05-2106 900
Fax. 05-2106 915

Karjalantie 10-12, PL 130
48601 KOTKA
www.jhsuunnittelu.fi 
Puh. 05-2106 900
Fax. 05-2106 925

Kouvolan Insinööritoimisto

Kouvolan
LVI-Yhdistys

KoLVI ry

www.kolvinet.fi
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Umpisäiliö on huoleton 
ratkaisu haja-asutusalueen 
omakoti- ja vapaa-ajan kiin-
teistöjen jätevesien keräämi-
seen. Esimerkiksi polyeteeni-
muovista valmistettu säiliö 
on rakenteeltaan vahva ja 
kestävä. 
Umpisäiliö on paras valin-
ta kiinteistön jätevesijärjes-
telmäksi silloin, kun talo on 
pohjavesialueella, rinneton-
tilla tai alueella, jossa puh-
distettujakaan jätevesiä ei 
voi johtaa pohjavesialueen 
ulkopuolelle eikä maape-
rään. 
Yhä useammin wc-vedet 
määrätään johdettavaksi 
umpinaiseen säiliöön, koska 
ympäristöä kuormittavista ra-
vinteista suurin osa (70-80 
%) tulee wc-vesistä. Säiliöön 
kerättävät jätevedet kuljete-
taan puhdistettavaksi kun-
nalliselle jätevedenpuhdista-
molle, jolloin ravinteet eivät 
rasita lähivesistöjä. 
Tänä päivänä umpisäiliöihin 
on saatavissa varustepaket-
teja, jotka sisältävät muun 
muassa langattoman täytty-

mishälyttimen, ankkurointilii-
nat, huoltokaivon sekä lukit-
tavan muovikannen.
Markkinoilla on tarjolla eri 
kokoisia jä näköisiä säiliöi-
tä. Matalien säiliöiden etuna 
on vahva rakenne ja kai-
vuutöiden vähäisyys. Ne on 
myös helposti sijoitettavissa 
tontille, eikä esimerkiksi poh-
javeden korkeus haittaa si-
joituspaikan valinnassa.
Savisilla mailla asennuskai-
vanto täyttyy keväisin lumien 
sulamisvesistä ja syksyisin 
sadevesistä, mitkä lisäävät 
merkittävästi säiliön kuormi-
tusta. Rakenteen lujuus on tä-
män takia tärkeä tekijä säili-
ötä valittaessa.
Jos tontille on mahdollista 
rakentaa umpisäiliön lisäksi 
harmaavesipuhdistamo, saa-
daan yhdistettyä umpisäili-
öiden ja harmaavesipuhdis-
tamoiden parhaat ominai-
suudet.
Markkinoilla on paljon erilai-
sia vaihtoehtoja harmaavesi-
puhdistamoista.

Lisätietoja mm.
www.wavin-labko.fi

UMPISÄILIÖ 
viemärivesien 
talteenottoon

Jätevesien puhdistukseen 
liittyvä jätevesiasetuksen 
(209/2011) siirtymäaika 
päättyy 15.3.2016.
Uuden jätevesiasetuksen 
mukaan kunnalliseen vie-
märiverkostoon kuulumat-

tomaan omakotiasuntoon 
ja vapaa-ajanasuntoihin 
on rakennettava jäteveden 
puhdistus- tai talteenottolait-
teistot, jotka vastaavat uu-
den jätevesiasetuksen vaa-
timuksia. 

Laki haja-asutuksen 
jätevesistä astuu
voimaan 2016 Kouvolan LVI-Yhdistys

KoLVI ry internetissä

www.kolvinet.fi

ILMACON Oy

Ahlsell palveluksessasi
LVI, Sähkö, Koneet & Työkalut sekä 

Laakerit nyt saman katon alta!

Ahlsell Oy
Kaitilankatu 9, 45130 Kouvola

puh. 020 584 5999
www.ahlsell.fi

p. 05 4600 0185            kalsea@kalsea.fi  

Laaja ja laadukas 
tuotevalikoima

www.aco-nordic.fi

ACOn ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut 
moduuli rakenteiset kiinteistö
tekniset tuotteet ovat valin
tasi kun haluat viimeisteltyä 
ulkonäköä ja maksimaalista 
korroosionkestävyyttä.

AdConSys - Kiinteistö-
automaation palveluyritys

Automaatiota asiakkaan ehdoilla

AdConSys Oy, Sammonkatu 16, 48600 Kotka
puh: 05-260 1100   fax: 05-266 342

www.adconsys.fi 

Lämpöä - laadukkaasti www.itula.fi

Vesikiertoinen Itula-lattialämmitys
ja -viilennys on markkinoiden

monipuolisin järjestelmä

www.kaiko.fi 

Ympäristöystävällinen tapa
lämmittää - jo yli 50 vuotta

LAKA lämmityskattilat
LAKA lämpökeskukset

LAATUKATTILA OY
Vihiojantie 10 33800 TAMPERE
Puh. 03 214 1411 Fax. 03 212 1528

laatukattila@laka.fi  www.laka.fi 

- Tehoalue 20…8000 kW
- Öljy, kaasu ja KPA
- Hyötysuhde jopa 94 %

60

www.stravent.fi 

Mursketie 6, 15860 HOLLOLA
P. 03 887 410, Fax 03 887 4141
E-mail: pemco@pemco.fi
www.pemco.fi

Pemcolta mittojen mukaiset Cu-Al
patterit lyhyellä toimitusajalla.
Mitat n. 30x30 cm - 200x400 cm.

Meiltä saat myös vedenjäähdyttimet
ja ilmastointikoneet.

LAMELLIPATTERIT JÄÄHDYTYKSEEN
JA LÄMMITYKSEEN
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Lämpiävätkö patterit epätasaisesti, toimivatko termos-
taatit kunnolla ja verkostot energiataloudellisesti? Tilanne 
on tuttu monissa omakotitaloissa.
Ilma, happi ja kiertoveden alhainen pH-arvo ovat läm-
mitysjärjestelmien kiistattomat viholliset. Ennen pitkää lii-
alliset happipitoisuudet ja alhainen pH-arvo aiheuttavat 
lämmitysverkostoissa korroosiota ja sakkautumista. Näis-
tä seuranneiden epätasaisten lämpötilojen tasapainotta-
minen on vain todellisten ongelmien siirtämistä.
Vanhaan järjestelmään verrattuna kemikaalittoman ve-
denkäsittelylaitteen etuna on, että se todella poistaa 
raudan ja muut kulumista aiheuttavat ongelmatekijät 
kierroista ilman erillissuodattimia. Korroosio pysähtyy ja 
vanhat kerrostumat poistuvat. Tämä mm. parantaa läm-
mönvaihtimien ja lämmön siirtymisen tehokkuutta sekä 
varmistaa järjestelmien oikean toiminnan.
Vedenkäsittelylaite toimii 
kaikissa suljetuissa ver-
kostoissa, mm. muovilla 
tehdyissä lattialämmityk-
sissä. Laitteen toiminta 
perustuu katodiseen suo-
jaukseen ja sykloniseen 
suodatukseen. 
Uhrautuvana anodina 
käytetään magnesiuma-
nodia. Laite on helppo 
asentaa ja huoltaa eikä 
patruunoita tarvitse vaih-
taa. Laite on myös ym-
päristöystävällinen, sillä 
ulkopuolista energiaa ei 
tarvita.
Laite on kansainvälises-
ti sertifioitu ja mm. VTT:n 
testaama.

Lisätietoja: www.kevos.fi

Uudet vedenkäsittelylaitteet 
suojaavat käyttövesi-, lämmi-
tys- ja jäähdytysjärjestelmän 
putkistoa sisäpuoliselta kor-
roosiolta. Samalla laitteisto 
mahdollistaa merkittävän ener-
giansäästön sekä pidentää ve-
sikalusteiden ja vettä käyttävi-
en kodinkoneiden käyttöikää.

Vedenkäsittelylaitteiden avul-
la varmistetaan vedenlaatu 
ympäristöystävällisesti, ilman 
kemikaaleja. Veteen ei lisätä 
mitään eikä siitä poisteta mi-
tään, vaan veden fysikaali-
sia ominaisuuksia muokataan 
siten, että veden aiheuttamat 
muutokset putkistoissa mini-
moituvat. Asentamalla veden-
käsittelylaite jo uuteen raken-
nukseen varmistetaan putkis-
toille mahdollisimman pitkä 
elinkaari, kun putkistojen sisä-
pinnat pysyvät puhtaana heti 
käyttöönotosta lähtien. 

Laitteiston asentaminen kan-
nattaa myös vanhoihin raken-
nuksiin. Vuonna 2009 tehdys-
sä Putkiremonttien uudet han-
kinta- ja palvelumallit -selvityk-
sessä VTT totesi, että runsaaksi 
luokitellut kerrostumat putkien 
sisäpinnoilla lievenivät laitteen 
avulla kohtalaisiksi 16 kuukau-
dessa, samalla veden laatu ja 
virtaus paranivat. Samanlaisia 
vaikutuksia on havaittavissa 
myös lämmitysjärjestelmissä: 
virtauksen parantuessa lämmi-
tysjärjestelmän energiatehok-
kuus paranee, kun vesi alkaa 
kiertää tasaisesti joka paikas-
sa, eikä kylmiä kohtia jää. 
Syöttölämpötilaa voidaan las-
kea sen sijaan, että sitä nostet-
taisiin kylmimmän kohdan mu-
kaan ja tämä tuo taloyhtiöille 
säästöjä. Esimerkiksi Bauer-ve-
denkäsittelylaitetta on tutkittu 
myös Suomen johtavan vesi-
tutkijan professori Simo Pehko-
sen toimesta Oulun yliopis-
tossa syksystä 2009 syksyyn 
2010 ja saaduista tuloksista 

julkaistiin tieteellinen tutkimus 
marraskuussa 2011.

Laitteisto koostuu putkistoon 
kiinteästi asennettavasta ve-
denkäsittelyosasta sekä oh-
jausyksiköstä, jonka avulla 
vedenkäsittelyosaan muodos-
tetaan vaihtelevataajuuksinen 
magneettikenttä. Magneetti-
kenttä muokkaa veden kovuus-
tekijöitä sellaiseen muotoon, 
että ne eivät tartu putkistoon. 
Myös vanhat saostumat peh-
menevät ja poistuvat järjes-
telmistä vähitellen. Suljetuissa 
kierroissa järjestelmään asen-
netaan lisäksi sivuvirtasuoda-
tin, jonka avulla irtoavat saos-
tumat kerätään pois järjestel-
mästä. Käyttöveden puolella 
erillistä suodatusta ei tarvita, 
vaan saostumat poistuvat jär-
jestelmästä veden mukana 

pieninä pitoisuuksina aiheutta-
matta maku- tai hajuhaittoja. 

Taloyhtiölaite maksaa taloyh-
tiön koosta riippuen keskimää-
rin 6000 - 9000 euroa. Säh-
köllä toimivan laitteiston käyt-
tökustannukset ovat muutamia 
kymmeniä euroja vuodessa. 
Suljetuissa kierroissa noin 30 
euron arvoisia suodatinpatruu-
noita pitää vaihtaa muutaman 
kerran vuodessa, muuten laite 
on huoltovapaa. 

Positiivisia kokemuk-
sia Kouvolasta

Kouvolan Isännöintikolmio Oy 
on perustettu vuonna 2009 
ja yrityksen hoidettavana on 
pääasiassa asunto-osakeyhti-

öitä sekä joitakin kiinteistöosa-
keyhtiöitä Kouvolan seudulla. 
Yrityksessä toimii 5 isännöitsi-
jää, yhtenä heistä Vesa Tam-
minen, Kouvolan Isännöintikol-
mio Oy:n toimitusjohtaja.

Tammisen ensimmäiset koke-
mukset Bauer-vedenkäsittely-
laitteista ovat vuodelta 2004, 
jolloin Asunto Oy Sakariston-
tie 2:een asennettiin laite käyt-
tövesipuolelle. Tämän jälkeen 
laitteita on asennettu useisiin 
taloyhtiöihin sekä käyttöve-
si- että lämmityskiertopuolelle. 
Nykyisin laitteita on asennettu 
etenkin putkistosaneerausten 
sekä lämmönsiirtimien uusimi-
sen yhteydessä.

- Kokemukset näistä laitteista 
ovat olleet positiivisia. Käyt-
tövesipuolella käyttölaitteiden 

Asunto Oy Pohjanjaakkoon vedenkäsittelylaitteet on asennettu lämmityskiertoon vuon-
na 2008 ja käyttöveteen vuonna 2010.

VEDENKÄSITTELYLAITTEILLA lisää ikää putkille

Toimiiko
lämmitysverkosto?

vikatilanteet ovat vähentyneet 
ja lämmityspuolella esimerkik-
si termostaattiongelmat ovat 
poistuneet, kertoo Tamminen. 
Energiansäästöstä kohteissa 
ei ole antaa tarkkaa arviota, 
sillä kohteissa on yleensä teh-

ty myös muita energiatalou-
teen vaikuttavia toimenpiteitä. 
Tamminen kuitenkin toteaa, 
että yleisellä tasolla energian 
kulutus on laskenut kohteissa, 
joihin on asennettu vastaavia 
laitteita.

AK-PUTKI OY
Myllykoski
05-3255555

Liikelaitos
Kouvolan Vesi

Kotimaiset 
rakennusautomaatio- 

ja turvajärjestelmät 
uudisrakentamiseen sekä 

saneeraukseen

www.fi delix.fi 
Martinkyläntie 41    01720 VANTAA

RISTEILYT
Eckeröline, Tallink,

St. Peterline

KHL-PAKETIT
Pietari, Riika, Minsk

FORMULAPAKETIT
KAUPUNKILOMAT

Tallinna, Pietari,
Kiova, Minsk

MUSTANMEREN HELMET
Odessa, Jalta, Sotshi

ARI-AL TRAVEL OY
Kouvola

040 154 7780
info@arialtravel.fi 
www.arialtravel.fi 
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Hallitsemme kiinteistöjen koko ketjun; tontit, rakennutta-

misen, rakentamisen tai saneerauksen sekä markkinoinnin. 

Olemme toteuttaneet Kymenlaakson lisäksi Etelä-Savon, 

Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Itä-Savon alueelle lukuisia 

kohteita. Asuntoja, liiketiloja sekä teollisuushalleja.

www.fhrakentajat.com

Yhteistyössä Kouvolan seudulla:

Mikkeli

Lappeenranta Mikkeli

Heinola

Kouvola

Vahvaa  
kiinteistö- 
osaamista.


