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laatu varmistettava

T

alousveden laadulla on merkitystä. Tavoitteena on turvallisen ja terveellisen talousveden saanti kaikille ja lisätä vesipalveluiden järjestämisen
läpinäkyvyyttä. Suomen Vesilaitosyhdistys
(VVY) on valvonut vesihuollon kehittämistä sekä etuja osallistumalla aktiivisesti EurEau:n valmistelutyöhön. Juomavesidirektiivin uudistaminen etenee Euroopan parlamentin antamalla tuella.
Vaikka usein puhutaan saneerausvelasta ja siitä kuinka paljon sitä on, niin Suomessa vesihuolto on kuitenkin pääosin
kiitettävällä tasolla. Vesihuollon kunnon
ja toiminnan varmistamiseksi vesilaitokset saneeraavat verkostoja, jonka lisäksi on tärkeää, että kiinteistöjen omistajat
uusivat tonttijohtoja laadun ja vesihuollon
häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Vesihuoltoverkostojen ja kiinteistöjen tonttijohtojen kunnossapidolla sekä uusimisella voidaan nostaa kiinteistöjen arvoa, kun
myös sade- ja kuivatusvedet saadaan hallintaan ja samalla taataan laadun säilyminen.

Vuoden 2019 hyväksytyssä talousarviossa investoinnit nousevat 14 milj. euroon, joka on merkittävä panostus Kouvolan vesihuollon laadun sekä toiminnan
turvaamiseksi. Investoinneilla parannetaan niin verkostojen kuntoa, vesihuollon
varayhteyksiä kuin varmistetaan vedentuotantoakin.
Toimintavarmuus on turvattava ja vesihuoltolaitoksella tuleekin varautua erilaisiin häiriötilanteisiin. Erityistilanteita
varten suunnitelmien laatiminen on toimivuuden varmistamiseksi ensiarvoisen
tärkeää. Tarvitaan myös erityistilanteiden
valmiusharjoituksia, jotka toteutetaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa.
Kouvolan Vedellä käyttömaksut tulevat
säilymään ensi vuonna ennallaan ja perusmaksu nousee hieman korotuksen jäädessä omakotitalossa alle kahteen euroon
kuukaudessa.
Yksi kuutio (1000 litraa) vettä maksaa
1,64 euroa eli suunnilleen saman verran
kuin kaupasta ostettu 0,5 litran vesipullo.
Vesilaitokselta tuleva vesi sekä sen puhdistaminen takaisin luontoon maksaa asiakkaalle alle 4 senttiä/litra.
Kiinnitetään yhdessä huomiota jäte- ja
hulevesiviemärien toimintakunnon ylläpitoon, niin luonto hyötyy, kun jätevesiviemärissä ei virtaa sinne kuulumattomia
vesiä.

HYVÄÄ JOULUN ODOTUSTA!

Vesimittarien asennukset,
vaihdot ja tarkastukset.
Tonttijohtoliitokset- ja
uusinnat:
puh. 040 4899 351
Tarkemmat yhteystiedot
löydät nettisivuiltamme:
www.kouvolanvesi.fi/yhteystiedot

Timo Kyntäjä
toimitusjohtaja
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Koko kaupungin olohuone
sai uuden sisustuksen
Yli 40 vuotta vanha Hämeenlinnan
uimahalli muuntui täysremontissa
nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi
liikuntakeskukseksi. Ultrasuodatusjärjestelmä, automaatio ja keskitetty valvonta toivat ylläpitoon
helppoutta ja varmuutta.

J

ohtava liikunnanohjaaja Sarianna Ollikainen katselee
tyytyväisenä altaiden suuntaan. Lokakuun arkisena aamupäivänä
vesijuoksijat,
-jumppaajat ja uimarit ovat lähteneet totutun runsaslukuisesti liikkeelle ja liikkumaan.

– Kaikki sujuu kuin vettä vaan. Olihan tämän avaamista odotettu ja vajaan vuoden
käytön jälkeen voimme sanoa, että tästä
tuli onnistunut paketti.
Ollikainen viittaa Hämeenlinnan uimahallin kokemaan täydelliseen remonttiin,
jonka vuoksi halli oli kiinni 1,5 vuotta. 1976
rakennettu vanha osa meni uusiksi pohjia myöten, 2001 tullut laajennusosa selvisi
vähemmillä muutoksilla. Täysin uutta ovat
korkeussäädettävällä pohjalla varustettu
nostopohja-allas ja liikuntasali.
– Nyt tästä tuli todella monipuolinen liikuntakeskus, joka palvelee useita käyttäjäryhmiä. Kävijämäärät ovat kasvaneet odotuksiemme ja tavoitteidemme mukaisesti.
Uusi nostopohja-allas tuo Ollikaisen
mukaan erinomaisen lisän allasvalikoimaan. Nopeasti säädettävä veden syvyys
tarjoaa helposti tarpeen mukaan mukau-

tuvaa tilaa uimaopetukseen, vesijumppaan, ryhmävesiliikuntaan ja muuhun vastaan tulevaan.
Matkauinti-, hyppy-, vesijumppa-allas
poreineen ja selkäpesureineen sekä kahluu- ja lastenallas liukumäen kera muodostavat jo aiemmin käytössä olleen uimahallin ytimen. Kun siihen lisää ympäri vuoden käytössä olevan ulkoaltaan sekä niin
ikään kunnostetun kuntosalin, on koossa
aikamoinen kokonaisuus.
– Tämä on koko kaupungin olohuone,
jossa on mukava viihtyä pidemmän aikaa. Liikunta- ja kuntosalitreenin jälkeen
on helppo siirtyä rupattelemaan löylyjen
lämpöön ja sen päälle pulahtamaan altaaseen.

Kolmas kerta toden sanoo
Kaksi tavallista saunaa sekä höyry- ja infrapunasauna kutsuvat saunojia kylpemään
niin naisten kuin miesten puolella. Uudet tilaratkaisut, uusitut pukuhuone- ja pesutilat
sekä liikkumiseen ja ovien avaamiseen tarkoitetut rannekkeet älytoiminnoilla saivat
ensi alkuun hämmästystä osakseen.
– Kun on tottunut johonkin tiettyyn,
koetaan muutos usein vaikeana. Mutta
kyllä kolmannella käyntikerralla jo suurin osa totesi, että tämä on hyvä, tämä on
meidän oma halli.
Vanajaveden rannassa kauniilla paikalla
sijaitseva uimahalli on ainoa halli kaupunkitaajamassa. 60.000 asukkaan kaupungin, johon Lammi, Hauho, Kalvola, Tuulos
ja Renko liittyivät vuoden 2009 alussa, toinen uimahalli löytyy Lammilta.
– Lähellä oleva Aulanko on enemmän
kylpylä, kun taas uimahalli on suunnattu
vesiliikuntaan ja uintiin.
Työikäiset, ikäihmiset, koululaiset ja
perheet löytävät uimahalliin omaan päivärytmiinsä sopivaan aikaan. Ollikainen
kuulee myös jatkuvasti lausahduksia ”olen
täällä ensimmäistä kertaa”. Uusittu halli
vetää säännöllisesti käyviä asiakasryhmiä
usean kymmenen kilometrin päästä.

Altaiden uutta tekniikkaa
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Sarianna Ollikainen on tyytyväinen useitä
käyttäjäryhmiä palvelevaan, monipuolisen
allas- ja palveluvalikoiman tarjoavaan
uusittuun liikuntakeskukseen.

Hallipäällikkö Jouko Heinilä on seurannut
uimahallitekniikan kehittymistä aitiopaikalta. Edellisen vuosituhannen avohiekka-

Hämeenlinnan
uimahalli

Nykyaikainen, automaattisesti toimiva ja
matalaan tilaan mahtuva ultrasuodatusjärjestelmä on Jouko Heinilän mieleen.

ja painehiekkasuodatusmenetelmät ovat
saaneet väistyä modernin ultrasuodatusjärjestelmän tieltä. Esisuodatuksen hoitavat aktiivihiilillä varustetut suodattimet.
– Onhan tämä täysin automaattisella
vastavirtahuuhtelulla varustettu ultrasuodatus helppo ja varmatoiminen, aiemmin
oli paljon käsityötä.
Yksi ultrasuodatuksen hyvistä puolista
on niin ikään se, että järjestelmä mahtuu
matalaan tilaan. Täysin uutta on myös valvomotila, josta voi seurata, ohjata ja säätää
Hämeenlinnan hallin lisäksi Lammin hallia, Voutilakeskuksen allasta ja kesäaikaan
maauimalaa. Keskitetty valvonta tuo tehokkuutta toimintaan.
– Veden puhtaus ja haluttu lämpötila ovat nyt hyvin seurannassa ja hallussa.

Klooritaso on tärkeää pitää oikeissa rajoissa.
Aurinkopaneelit ja maalämpö tuovat uusia tuulia energiatalouteen, kylmään talviaikaan on tarvetta hyödyntää lisäksi kaukolämpöä. Toisaalta kesällä aurinkosähköä
riittää myös myyntiin. Energiatehokkuutta edistää osaltaan jokainen uimahallissa
kävijä.
– Yksi asennettu automaattisuihku on
maksanut itsensä viikossa takaisin. Nuppeja ja vipuja ei kannata missään nimessä
enää väännellä.
Heinilä on Ollikaisen lailla tyytyväinen 14
miljoonan euron satsaukseen, joka toi Hämeenlinnan uimahallin nykypäivään niin
käyttäjäystävällisesti kuin teknisesti.

Rakennettu
1976
Laajennusosa 2001
Peruskorjaus 2016-17
Palvelut
Matka-, nostopohja-,
hyppy-, vesijumppa-,
kahluu-, ulko- ja lasten allas
Liukumäki, poreet,
saunat (8 kpl)
Muut palvelut
Liikuntasali, kuntosali, kahvio
Veden käyttö
2 000 m3 / kk

Kouvolassa ratkaisujen aika
ouvolassa tulevaisuuden uimahalliverkon suunnittelu jatkuu
kolmen uimahallin mallilla. Näin
linjasi elokuun lopulla aikuisväestön lautakunta asiaa valmistelleen ohjausryhmän esityksen pohjalta.
Suurimpana tulevaisuuden haasteena ohjausryhmä näkee nykyisen uimahalliverkoston suuren korjausvelan ja

K

edellisen polven uimahallien palveluvarustuksen. Tutustumiset Hämeenlinnassa, Tampereella, Porissa ja Porvoossa nostivat vahvasti esille uuden, nykyaikaisen
uimahallin rakentamisen edut.
Uusi uimahalli olisi monikäyttöisempi kuin nykyiset sekä tarjoaisi virkistystä,
laajempia aukioloaikoja ja parempia palveluita laajalle joukolle kaupunkilaisia.

Uudiskohteissa käytetyt, viimeisimmän
tekniikan mahdollisuuksia hyödyntävät
uusiutuvan energian ratkaisut herättivät
niin ikään ohjausryhmässä kiinnostusta.
Päätöksen tulevista uimahalleja koskevista toimista tekee Kouvolan kaupunginvaltuusto.

Kouvolan kaupungin liikuntapäällikkö
Teemu Mäkipaakkanen seuraa kiinnostuneena
Urheilupuiston uimahallin tapahtumia.
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Paperiteollisuuden kemikaaleja
perheyrityksestä

Sanna Lanki kertoo, että vesi on BIM
Finlandin tuotteiden valmistamisessa
vahvasti mukana.

BIM Finland Oy:n tuotteisiin sisältyy
paljon osaamista, palvelua, tuotekehitystä – ja vettä. Tuotteita eli
erilaisia kemikaaleja lähtee Korjalasta Kouvolan seudun lisäksi koko
Suomeen ja eri puolille maailmaa.

M

oni sen on siinä vuosia nähnyt ohi ajaessaan, mutta harva silti tietää, mitä seinien sisällä tapahtuu. Korjalan teollisuusalueella sijaitseva BIM
Finland Oy liittyy läheisesti Kouvolan seutua pitkään kannatelleeseen paperiteollisuuteen. Tuotantopäällikkö Sanna Lanki
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kertoo miten.
– Valmistamme paperi-, sellu- ja kartonkiteollisuuden tarvitsemia kemikaaleja.
Tuotteet parantavat koneiden ajettavuutta ja tuotantoprosessia sekä antavat lopputuotteille haluttuja ominaisuuksia.
Langin ”kempsuiksi” nimittämien tuotteiden toimituskoot vaihtelevat desilitran
näytepurkista aina kokonaisiin rekkalasteihin eli bulkkikuormiin. Tyypillisin toimituskoko on 1000 litran kontti. Itse tuote on
kuitenkin kaukana bulkista, siihen sisältyy
runsain määrin ammatti- ja tietotaitoa.
– Ratkaisemme ongelmia, yhdistelemme ja säädämme eri komponentteja, se
on meidän osaamistamme. Käytämme
tuotekehitykseen 10 prosenttia liikevaihdosta, mikä on merkittävä määrä, mutta
se on elinehto pysyäksemme kehityksessä mukana.

Muutoksen mukanaan tuomia kehitystarpeita toiminnassa nimittäin riittää.
Kierrätyskuidun lisääntyminen raaka-aineena, muovittomuuteen siirtyminen ja
sellumarkkinoiden voimakas kasvaminen
ovat viime aikojen esimerkkejä muutoksista. Eikä pidä unohtaa kemikaaleihin liittyviä tiukentuneita määräyksiä.

Reseptin mukaista keittoa
BIM Finlandin tuotteille ovat ominaista kestävä kehitys ja vihreys, joiden valmistuksessa pyritään minimoimaan haitalliset sivuvirrat ja jäteveden kuormitus. Lähes kaikki tuotteet ovat vesipohjaisia, liuottimia ei
käytetä.
– Lisäämme veteen tietyn määrän tiettyjä raaka-aineita, sekoitamme, kuumennamme, säädämme reseptin mukaisesti,

“

Vesijohdosta
tuleva vesi kelpaa
valmistukseen
sellaisenaan.

jonka jälkeen tuote on valmis pakattavaksi
ja lähetettäväksi.
Vesijohdosta tuleva vesi kelpaa valmistukseen sellaisenaan. Tuotannosta tuleva
vesi kulkee oman jätevedenpuhdistamon
läpi ennen viemäriverkostoon johtamista.
Ulkopuolinen taho mittaa ja seuraa jatkuvasti jäteveden laatua.
BIM Finland toimii kovan kilpailun

markkinoilla isojen kotimaisten ja kansainvälisten yritysten puristuksessa. Jotta
pieni pärjää, pitää tuotteen tarjota jotakin
muita enemmän.
– Valttimme ovat pienen yrityksen vikkelyys sekä tuotteen ja palvelun kokonaislaatu. Tarjoamme paletin, jossa hoidamme tilaus- ja toimitusketjun täsmällisesti
sekä analysoimme ja säädämme tuotteen
toimivuutta asiakkaan luona.
Yksi osa tätä kattavaa palveluketjua on
reilun 20 henkilön joukko myynnin ja teknisen asiakaspalvelun asiantuntijoita, jotka toimivat valtakunnallisesti lähellä asiakkaita. Kouvolassa tuotteiden jakelun lähialueelle hoitaa oma kuorma-auto.

Päämarkkina kotimaassa
Vuonna 1982 perustettu yritys toimi alkuun nimellä Cellkem Oy. Samalla alalla
toimiva ruotsalainen perheyritys BIM Kemi
AB osti Cellkemin 1995. Vuonna 2004 kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden nimet
yhdenmukaistettiin ja Cellkemistä tuli BIM
Finland Oy. Konsernilla on tytäryhtiöitä,
agentuureja ja myyntikonttoreita monissa
Euroopan maissa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.
BIM Finlandin valmistamien tuotteiden päämarkkina-alue on Suomi, viennin
osuus on 40 prosenttia.
Kouvolassa toimii noin 25 alan ammattilaista, joista monilla on pitkä, vähintään 10
vuoden kokemus paperiteollisuuden ke-

mikaalien valmistuksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun prosessinhoitajalinja kouluttaa alalle uusia osaajia.

BIM Finland Oy
Perustettu
1982 nimellä Cellkem Oy
Tuotteet
Metsäteollisuuden kemikaalit
Tuotenimikkeitä
BIM Finland Oy 200
BIM-konserni 800
Henkilöstö
48
joista 25 Kouvolassa
Veden käyttö
n. 16 000 m3 / vuodessa
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Kouvolan Vesi
numeroina

Kouvolan Vesi työllistää

58 henkilöä

Kouvolassa ON

30

liittynyttä

vesiosuuskuntaa

15 693

vesijohtoverkostoon
liitettyä kiinteistöä

7

vesitornia joihin
mahtuu yhteensä

9 710 000
litraa vettä

Kouvolassa
käytetään VETTÄ
3 784 289 m3
vuodessa

315 357 m3 10 368 m3
kuukaudessa

YLI 180

Vesi on

PEHMEÄÄ

jätevesipumppaamoa

15

pohjavedenottamoa
tekopohjavedenottamo
pintavedenottamo
varavedenottamoa

759

KM
VESIJOHTOA

jätevesiviemäriä

hulevesiviemäriä

671 KM
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VEDENOTTAMOA
10
1
1
3

235 KM

vuorokaudessa

1000

1L
8,76

litraa hanavettä
jätevesikuluineen

3,85 €

vettä hanasta maksaa

0,385 snt

Vesihuollon
asiakastyytyväisyys
kyselyn arvosana

Uusi tapa varmistaa
työn laatu
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku

Hankintailmoitus

Soveltuvuuden
tarkistaminen
ja mahdollinen
osallistujien
rajoittaminen

Osallistujien määrää
voidaan vähentää
lähtökohtaisesti 2-4
valmistelukustannusten
pienentämiseksi

M

arkankylän saneerauskohde on melko mittava ja Kouvolan Vesi halusi varmistaa
siihen hyvän toteutuksen.
Useita eri hankinta- ja sopimusmalleja kehittäneen WSP Finland Oy:n
konsultti Jari Kaukosen kanssa käydyt keskustelut johtivat hakemaan paras mahdollinen toteuttaja hankkeelle hankintamenettelyn kautta.
Usein parhaan toteuttajan valinnan
saattaa estää tilaajan liian yksityiskohtaiseksi määrittelemä aikataulu. Tässä hankinnassa lähdettiin haastamaan
markkinoita antamalla riittävän pitkä sopimuskausi urakoitsijalle, ja sitten määrittelemään yhdessä urakoitsijan kanssa toteutukseen tiukka aikataulu kuitenkin urakoitsijalle sopivimpana ajanjaksona. Tämä
toteutettiin käyttämällä hankinnassa kilpailullista neuvottelumenettelyä, jossa ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisemista käydään neuvotteluja hankkeesta
kiinnostuneiden parhaiden urakoitsijoiden kanssa. Näin varmistetaan, ettei tarjouspyyntöön jää sellaisia asioita, jotka estävät parhaiden tarjoajien osallistumisen
kilpailuun.

Neuvotteluvaihe

Osapuolet käyvät
neuvottelut tilaajan
tarpeiden selvittämiseksi

Tarjouskilpailuvaihe

Viimeistelyvaihe

Tilaaja laatii tarjouspyynnön.
Tarjouksia voidaan täydentää
tai täsmentää ennen parhaan
tarjouksen valintaa

Lisäksi hankinnassa arvioitiin erilaisia
suorituskykyä mittaavia tekijöitä. Näitä
olivat työprosessien ajoittuminen ja optimointi, kuvaus kolmansien osapuolten
huomioon ottamisesta, toteutusorganisaation osaaminen ja sitoutuminen hankkeeseen, toteutussuunnitelma, laadunvarmistus ja asiakastyytyväisyys. Näitä
laatuseikkoja asiantuntijaraati pisteytti eri
tarjoajien osalta.
Vasta pisteytyksen valmistuttua avattiin hintatarjous, joka syötettiin tarjousten
vertailutaulukkoon. Tämän jälkeen taulukosta oli heti nähtävissä suurimman yhteispistemäärän saanut yritys, joka valittiin kohteen toteuttajaksi. Kouvolan Vesi
halusi painottaa laatua niin paljon, että
sen merkitys urakoitsija valinnassa oli
yhtä suuri kuin hinnan vaikutus.
Kilpailullista neuvottelumenettelyä ei
ole Suomessa vielä paljon käytetty, sillä
hankintalaki on mahdollistanut sen käytön vasta muutaman vuoden ajan. Kaukosella, joka on kenties tämän alan kokenein konsultti, on kokemuksia reilusta 10
kohteesta. Näistäkin suurin osa on kiinteistökohteita, joita on hankittu elinkaarikohteiksi tällä menettelyllä. Vesihuollon

Paras tarjous
valitaan, mahdoliset
täsmennykset
ja sitoumusten
vahvistaminen

“

Usein parhaan
toteuttajan valinnan
saattaa estää
esimerkiksi tilaajan
liian yksityiskohtaiseksi
määrittelemä
aikataulu.

puolella on vain kaksi kohdetta toteutettu
puhtaasti kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, joista toinen on Markankylän alue.
Markankyläläiset voivat iloita Kouvolan
Veden panostuksesta laadukkaaseen toteutukseen, kun työ on kolmen vuoden
päästä valmis. WSP:n asiantuntija toteaa,
että kiinteistöjen arvo samalla nousee.
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Markankylä on kolmen
vuoden urakka
Asiakastiedottaminen on avainroolissa onnistuneessa vesihuollon
saneerausprojektissa. Omilla ja
vierailla vesillä viihtyvä
korialainen Jarkko Aho sai
tuoreeltaan ohjattavakseen
isoja investointeja.

P

ääosin 1950- ja -60-luvulla rakentunut Markankylän pientaloalue kokee 50–60 vuotta
myöhemmin isoja uudistuksia, jotka eivät ole niinkään
näkyviä ainakaan ulkoisesti. Sähköverkko
sai uudet kaapelit ja komponentit parisen
vuotta sitten ja nyt on vuorossa vesihuol-

lon sekä katurakenteiden uudistaminen.
– Uusimme vesijohto- ja viemäriverkoston sekä rakennamme hulevesiverkoston,
jota alueella ei ole ollut. Kaikkia kolmea
putkea uppoaa maahan noin neljä kilometriä kutakin.
Näin avaa saneerausprojektin mittakaavaa Kouvolan Veden rakennuttajainsinööri Jarkko Aho, jonka tehtävänä on
valvoa urakan suunnitelmien ja määräysten mukaista toteutumista. Urakoitsijana
toimii aikaisemmista kohteista tuttu Erkkiheikkilä Oy, jonka työn laatu ja yhteistyökyky ovat hyvää tasoa.
Työskentely tiiviisti asutulla alueella tuo
väistämättä mukanaan poikkeusjärjestelyjä ja muutoksia normaaleihin päivärytmeihin. Aho painottaa tiedottamisen merkitystä kaikille parhaan mahdollisen lop-

putuloksen saavuttamisessa. Urakoitsijaa
on pyydetty kiinnittämään tiedottamiseen
erityistä huomiota.
– Järjestimme kaksi asukasiltaa ennen
projektin aloittamista. Urakoitsijan viikko-

“

Uusimme vesijohtoja viemäriverkoston,
sekä rakennamme
hulevesiverkoston,
jota alueella ei
ole ollut.

Mittavien maankaivutöiden tekeminen
tiiviin asutuksen keskellä edellyttää hyvää
suunnittelua ja monikanavaista tiedottamista, jotta päivittäinen elämä sujuu
ilman merkittäviä häiriöitä.
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Mittavan
urakan
kimpussa

Perinteiseen tapaan aukikaivamalla tehtävä
saneerausurakka tuo poikkeusjärjestelyitä ja
väliaikaisia kulkureittejä alueen asukkaiden
liikkumiseen.

loitimme syyskuussa 2018
Kouvolan Vesi Oy:n tilaaman
Markankylän vesihuoltoverkoston- ja kadun saneeraus- sekä hulevesiverkoston rakentamisurakan
Lähdepellontieltä. Etenemme urakassa tie kerrallaan niin, että urakasta koituisi mahdollisimman vähän haittavaikutuksia alueen asukkaille. Urakan
tarkoituksena on uusia Markankylän
asuinalueen vesihuoltoverkosto sekä
katurakenteet. Urakka-alueella on yhteensä noin neljä kilometriä uusittavaa
katua ja vesihuoltoa sekä sen vaikutusalueella 159 kotitaloutta, joten puhumme mittavasta urakasta.
Koko urakka suoritetaan perinteisesti aukikaivamalla, joka tuo osaltaan hieman haasteita saneerausurakkaan liikennejärjestelyjen suhteen.
Asuinalueen kadut pidetään liikennöitävässä kunnossa kadun saneerauksen ajan, tonteille ajoon tulee väistämättä satunnaisia kulkukatkoksia.
Kiinteistöille järjestetään väliaikaisia
ajoreittejä ja niitä reititetään tarpeen
mukaisesti töiden edetessä, mutta
koko työn ajan pääsee kävellen kiinteistöjen pihaan.
Talvikausi tuo haasteita urakan
etenemiseen, sillä saneerauksen alla
olevan Lähdepellontien kiinteistöt
ovat tällä hetkellä käyttöveden osalta pintajakelussa. Pintajakelu rajoittaa
vesihuollon saneeraustöitä lämpötilan laskiessa nollan alapuolelle. Koko
Markakylän alueen urakan arvioitu
valmistumisaika on syksyllä 2021.
Työt ovat lähteneet hyvin käyntiin, saimme luvan rakentaa väliaikaisen kulkureitin Lähdepellontielle Iitintieltä, joka helpottaa työskentelyä ja
mikä tärkeintä, niin asukkaille saatiin
järjestettyä samalla kulkuyhteys kiinteistöille.
Vesihuollon- ja kadunrakentamisen
runkotyöt ovat hieman aikataulusta
jäljessä, Lähdepellontien ja Kyöperiläntien risteysalueella laajentuneista
saneeraustarpeista johtuen, mutta
tällä saadaan kerralla risteysalue kuntoon tulevaisuutta varten.
Joten toivomme siis töiden puolesta leutoa alkutalvea!

A

tiedote, ovelta ovelle kiertäminen, puhelinsoitot, ilmoitustaulu ja urakoitsijan
ylläpitämä facebook -ryhmä ovat säännöllisiä tiedotuskanaviamme.

Vanhasta uudeksi
Markankylän alueen verkosto on pitkälti alkuperäisessä asussa. Vesi on kulkenut valurautaputkia pitkin, jätevesi puolestaan betoniputkissa. Uusi verkosto
rakentuu pääosin muoviputkilla, joiden
laskennallinen käyttöikä on 60 vuotta, pidempiäkin aikalupauksia on valmistajien
toimesta annettu.
Vesijohdot asennetaan routarajan
alapuolelle pääsääntöisesti 2,2 metriin.
Viemäriverkosto tulee pääosin vesijohtojen yläpuolelle, viettoviemärirakenne tosin vaikuttaa asennussyvyyteen ja
vesijohdon asennussyvyys vaihtelee eri
kaduilla. Kaikkein ylimmäksi tulee hulevesiverkosto. Koko projekti valmistuu
syksyllä 2021.
140 taloutta käsittävän alueen saneeraus tapahtuu neljässä eri urakkaosa-alueessa ja -vaiheessa. Viemäriliitäntöjen yhteydessä uudesta vanhaan urakoitsija käyttää apunaan muun
muassa ohipumppausta. Puhtaan vedenkin suhteen on poikkeusjärjestelyjä,
mikä vaikuttaa myös työn aikatauluun.
– Käytämme pintavesiputkituksia, joiden mahdollinen jäätyminen talvella on
ennakoiden ja varotoimin pääosin estettävissä. Pidämme töissä talvitauon, jonka ajankohta ja pituus riippuvat talvesta
sekä urakan kokonaisaikataulutuksesta.

Reissuhommista kotikonnuille
Aho on Korian poikia nyt ja aina, hän
muutti silloisiin varuskuntamaisemiin
syntymäpaikastaan Oulun Hiukkavaaras-

ta muutaman viikon ikäisenä. Sieltä
jäi mukaan Oulun Kärppien kannattaminen.
Työt Lahden Seudun Kuntatekniikan palveluksessa ja YIT:n Hamina–Vaalimaa -moottoritien työmaalla ovat vieneet Ahon pitkäksi aikaa
muualle töihin. Tämän vuoden keväällä hän päätti jäädä kotimaisemiin, kuuden kilometrin työmatka
houkutteli tarjolla ollutta Tampereen
raitiotierakentamisen edeltä siirrettäviä johtorakenteita enemmän.
Myös kouluikäiset lapset tarvitsevat
isää.
Kouvolan Vedellä Aho sai heti vastuulleen monta isoa työmaata. Hän
ohjaa ja valvoo ulkopuolisten urakoitsijoiden toteuttamia kohteita, joiden investointiarvo (Kouvolan Veden
osuus) on reilusti yli 10 miljoonaa
euroa, kun valvontalistalle on tulossa lähiaikoina myös vesihuoltovarmuutta parantava yli 12 kilometriä
pitkä Tykkimäki–Voikkaa -yhdysvesijohto.
Alalle Aho ajautui sattumalta.
– Kaverit lähtivät Lappeenrantaan
opiskelemaan, niin sitten minäkin.
Käytännön työnjohtotyötä ja työmaapäällikön töitä on riittänyt ja nyt
olen ensimmäistä kertaa pöydän toisella puolella tilaajan valvojana.
Trailerin päällä oleva vene vie
Ahon Suomenlahden, Päijänteen ja
monien muiden vesien päälle, kotisatama Kymijoen lisäksi. Vapaalla on
haaveissa lisäillä matkustamista lasten kanssa ja muutoinkin.

Erkkiheikkilä Oy:n väki
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Sadan tuhannen
maton pyykki
Pesutupa Emma pesee, linkoaa
ja kuivaa tasaisesti läpi vuoden.
Räsymatot ovat tehneet paluun
ryijymattobuumin keskelle.

M

attopyykki järven tai joen
rannalla sisältää puhtaan ja
raikkaan tuoksun lisäksi ripauksen romantiikkaa. Oma
tunnelmansa löytyy myös Pesutupa Emmasta, jota yrittäjä Anne Mäisti
pyörittää Pirjo-äitinsä jalanjäljissä. Maton
pintaa kuluttavan juuriharjan korvaavat
Emmassa monet pesukoneet, joilla tulee
puhdasta jälkeä tehokkaalla otteella.
– Pesemme noin 100.000 mattoa vuodessa, siitä tulee metri ja neliö poikineen.
Mattojen lisäksi pesemme liina- ja arkipyykkiä sekä työvaatteita. Työvaatteiden
paikkauksiin ja lahkeiden lyhennyksiin
meillä on oma ompelija.
Rumpukonepesu, tasopesu ja kuivapesu ovat eri pesumenetelmät, joiden käyttö
valikoituu mattotyypin mukaan. Tasopesukone on Emman omaa kehitystuotantoa, se sisältää monia erilaisia toimintoja.
Nykyaikaiset rumpukoneet sisältävät niin
sanotun välilinkouksen, mikä säästää yhden huuhtelukerran ja siten vettä.
– Ammattikäyttöön tarkoitetut pesukoneet käyttävät noin 400 litraa vettä per pesukerta. Kotitalouspesukonetta ei voi täyttää kuin puolilleen hyvän pesutuloksen
saamiseksi, sillä ne käyttävät niin vähän
vettä nykyään.
Tahrojen ja maton likaisuuden tunnistaminen ja sitä kautta oikean pesuaineen
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valinta on osa pesijän ammattitaitoa. Emmassa käytetään luontoystävällisiä, vähän
ympäristöä kuormittavia ja hajusteettomia pesu- ja tahranpoistoaineita. Pesuveden lämpötilalla on niin ikään iso merkitys.
– Lämpö tehoaa moniin tahroihin parhaiten, lämpötilan vaikutus on usein suurempi kuin pesuaineen.

Matonkutojalle olisi töitä
Mäisti on nähnyt, kuinka aiemmin äitinsä kanssa pesutuvalla käyneet lapset
tuovat nyt oman kotinsa mattoja pesuun.
Nuorilla on yhä useammin mukanaan räsymattoja, jotka meinasivat hävitä käytöstä kokonaan, mutta ovat tulleet takaisin.
– Nuoret arvostavat räsymattoja, ne
ovat arvotavaraa ja niitä kaivetaan esiin
vinteiltä ja muista varastoista. Matonkuteille ja matonkutojille olisi siis kysyntää.
Karvalanka- ja nukkamatot ovat yleistyneet viime vuosina vauhdilla, niitä on pestävistä matoista jo puolet. Emmassa tuo
buumi tiesi taannoin siiven rakentamista
tasopesua varten. Tila on edelleen kortilla, sillä tasaisesti läpi vuoden jatkuva tiivis pesurytmi vaatii myös säilytys- ja kuivatustilaa.
– Kuivatustilaa tarvitsemme paljon, kotona kuivattaminen on talviaikaan hankalaa. Kahdeksan litraa minuutissa vettä
poistava hygro -laite kuivattaa noin 150
mattoa 12–14 tunnissa.
Mäistillä on säilynyt kipinä matonpesuun jo 20 vuotta, sitä ei ole sammuttanut edes nuorena hankittu agrologin koulutus. Hän jos kuka voi sanoa, että näkee
joka päivä kättensä työn jäljen.

Maarit Vuollet (vas.) ja Welma Revonsydän
toivovat joulun avustuspakettien sisältävän
hyvälaatuista ja käyttökelpoista tavaraa.

Joulupadasta apua
koko vuodeksi
Uudelle sukupolvelle on tilaa
Pelastusarmeijan sosiaalisessa
ja hengellisessä toiminnassa.

N

äinä aikoina ne taas ilmestyvät katukuvaan monien
iloksi ja hyödyksi. Näin voi
vilpittömästi todeta Pelastusarmeijan joulupata -keräyksestä, jonka kautta moni saa tuiki tarpeellista apua jokapäiväiseen elämäänsä,
ja samalla lämmintä joulumieltä.
Kouvolan osaston kapteeni Maarit
Vuollet kiittelee ihmisten auttamishalua ja
heittää kainon toiveen avustuspakettien
antajille.
– Lahjoittakaa hyvälaatuista ja käyttökelpoista tavaraa. Hyvä kriteeri laadun
määrittämiseksi on se, mitä itse voisi vielä
ajatella käyttävänsä.
Vuollet korostaa, että annettu apu menee suoraan kouvolalaisilta kouvolalaisille. Pelastusarmeijan varainhankinnassa
joulupadoilla on iso merkitys, sen tuottama määrä kattaa koko vuoden tarpeen.
Lahjoitukset ja avustukset ovat muu osa
tuotosta, joka ohjautuu säännöllisiin avustuspäiviin.

– Meillä avustuspäivä on yleensä torstai, avustukset ovat pääosin ostokortteja
ja ruokakasseja. Joulun ajan avustukset
jaamme eri tilaisuuksissa. Kaikki avustukset kohdennetaan nettisivuilla tehtävien
hakemusten perusteella.
Kouvolassa Pelastusarmeijalla on myös
oma kirpputori, josta vastaavat palkatut

“

Annamme
vuorovaikutukselle
aikaa, ja kohtaamme
ihmisen kokonaisvaltaisesti ajatuksella
“mitä sulle kuuluu”.

työntekijät. Kirpputorin tuotto ohjautuu
toiminnan tukemiseen.
Sosiaalinen työ ja ihmisten auttaminen
on toinen Pelastusarmeijan toiminnan tukijaloista. Kadetti Welma Revonsydän painottaa työssä läheistä ihmisen kohtaamista.
– Annamme vuorovaikutukselle aikaa ja
kohtaamme ihmisen kokonaisvaltaisesti
ajatuksella ”mitä sulle kuuluu”. Neuvomme ja ohjaamme häntä tarvittaessa eri
palvelujen pariin.

Sotilaita ja siviilejä
Vuonna 1865 Englannissa perustettu
Pelastusarmeija on toiminut Suomessa
vuodesta 1889 lähtien. Hyväntekeväisyystyön lisäksi järjestö on hengellistä työtä tekevä kristillinen yhteisö, Suomessa Pelastusarmeijaa ei ole rekisteröity kirkoksi.
Jäsenet ovat virkapukua käyttäviä sotilaita, jotka ovat sitoutuneet palvelemaan
Jumalaa. Kevyempi versio jäsenyydestä on
toimia siviilijäsenenä, molemmat jäsenyydet ovat samanarvoisia. Hengellinen työ
kattaa Vuolletin mukaan paljon matalan
kynnyksen toimintaa.
– Kerhotilaisuudet, gospel -kuoro ja musiikki yleensä, lasten pyhäkoulut ja omat
kerhot sekä naisten illat ovat tyypillisiä toimintoja jumalanpalveluksia unohtamatta.
Revonsydän edustaa Kouvolan osaston
jäsenistössä nuorempaa kaartia ja toivoo
kaltaisiansa lisää mukaan riviin.
– Uskolliset jäsenemme ovat kantaneet
pitkään vastuun esimerkiksi joulupadoista. Uusille vapaaehtoisille on mielekästä
toimintaa tarjolla.
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Palomies reagoi pikajuoksijan
nopeudella
Pelastusyksikkö on liikkeellä minuutti
hälytyksestä. Palovaroittimia ei ole
edelleenkään kaikilla. Avotulta pitää
aina vartioida. Riittävän tiheästi
sijoitetut palovesiasemat turvaavat
palokunnan vedensaannin
tulipalotilanteessa.

J

os olet yksin asuva 50–70vuotias mies ja sinulla on taipuvaisuutta huolettomaan
elämään, kuulut riskiryhmään ja lue seuraava teksti
erityisen tarkasti. Palopäällikkö Tero Vanhamaan sanat on tarkoitettu toki meille
kaikille, sillä kuolemaan johtavia tulipaloja
syttyy ehdottomasti liikaa.
– Kymenlaaksossa on syyskuun loppuun mennessä sattunut jo yhdeksän palokuolemaa. Palovaroittimia ei ole edelleenkään kaikilla. Niitä tulee olla riittävästi
ja niiden toimivuus pitää varmistaa säännöllisesti.
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Vanhamaa muistuttaa, että savu tappaa, siksi kerrostalon porrashuoneeseen
ei pidä missään nimessä mennä tulipalotilanteessa. Soitto hätäkeskukseen ja ongelman selkeä viestintä sijaintitietoineen
on tärkeä ensivaiheen toimenpide.
– Suositus on siirtyä parvekkeelle, jos
sellainen on olemassa. Kaikki ovet tiukasti
kiinni ja sitten odottaa pelastushenkilöstöä, joka varmistaa palokohdan läheisten
asuntojen tilanteen.
Parveketta tai terassia ei saa käyttää tavaroiden säilytys- ja varastointipaikkoina.
Joka talvi syttyy rakennuspaloja, jotka aiheutuvat syttyvien materiaalien ja avotulen yhteisvaikutuksesta tuulen usein tehostaessa reaktiota.
– Avotulta pitää aina vartioida. Ulkotulen, kynttilän ja yleensä liekillisen avotulen sijoittelussa tulee noudattaa erityistä
huolellisuutta.

Yksikkö aina lähtövalmiina
Kouvolan paloaseman minimivahvuus käsittää joka hetki viisi palomiestä ja kolme
ensihoitajaa sekä yhden esimiehen ja päi-

vystävän palomestarin. Palomiehet tekevät
poikkeusluvalla 24 tunnin työvuoroa, joka
vaihtuu aamukahdeksalta. Ensihoitajilla
vuoro on 12 tuntia ja vuoronvaihto tapahtuu aamun lisäksi myös iltakahdeksalta.
Henkilöstö noudattaa päiväpalvelusohjelmaa, johon sisältyy kaluston huoltoa, kunnostusta ja tarkastusta, harjoituksia joka
viikko ja teoriakoulutusta. Runsaat paloasemalla tehtävät koululais- ja muut vierailut ovat hyvä paikka tehdä turvallisuusviestintää.
– Olemme aina hälytysvalmiudessa, tavoitteemme on olla minuutin päästä hälytyksestä liikkeellä. Perusvahvuutemme
riittää yhden pelastusyksikön, nostolava-auton ja tietyissä tapauksissa myös säiliöauton liikkeelle lähtöön.
Kymenlaakson pelastuslaitoksen (Kympe) alueella on viisi Kouvolan kaltaista
vakinaista asemaa, seuraavaksi lähin on
Kuusankoskella. Näiden lisäksi tukea antavat 34 sopimuspalokuntaa ja kaksi sotilaspalokuntaa.
Kesäkuukaudet työllistävät pelastuslaitosta eniten, silloin tehtävämäärää nostavat erilaiset vahingontorjuntatehtävät,

Pidä palovaroitin
toimintakunnossa

Tero Vanhamaa esittelee sammutusauton
monipuolista varustusta. Selkeä osoite
ja opastus sekä vapaa reitti turvaavat
pelastusryhmän nopean paikalletulon.

“

Olemme aina
hälytysvalmiudessa,
tavoitteemme on olla
minuutissa liikkeellä.

kuten maastopalot ja myrskyvahingot. Hälytystehtävistä suurin osa koskee liikenneonnettomuuksia, tulipalojen osuus on
alle 20 prosenttia.
– Ensivastetoiminta on meillä isossa
roolissa, teemme paljon yhteistyötä ensihoidon kanssa.

Tuhansia litroja minuutissa
Sammutusauton tankissa on lähdön hetkellä vettä 3.000 litraa, säiliöauton säiliö vetää puolestaan 10.000 litraa. Kun tulee tar-

ve lisävedelle, mukaan tulevat palopostit ja
nykyisin erityisesti palovesiasemat, joiden
tuotto on 2.000–3.000 litraa minuutissa.
– Toiveemme on, että palovesiasemaverkosto laajenee. Kehitämme sitä yhteistyössä vesilaitosten kanssa.
Yhteistyönä syntyy niin ikään sammutusvesisuunnitelma, jossa on määritelty,
että palovesiasemia on lähtökohtaisesti
omakotialueilla 1000 metrin välein. Kerrostaloalueilla ja alueilla joissa on liike- tai
teollisuusrakennuksia, palovesiasemia pyritään sijoittamaan noin 500 metrin välein.
Erittäin paljon sammutusvettä vaativissa
kohteissa, kuten erityistä vaaraa aiheuttava teollisuuslaitos, alueen sammutusveden tarve suunnitellaan aina erikseen.
Vanhamaa tähdentää, että palokunta
ei ole talousveden toimittaja, sillä veden
laatu ei täytä talousveden tarpeita. Vedessä saattaa olla mukana luonnonvettä, jota
palokunta pumppaa tarvittaessa lisävedeksi. Kemikaaleja käytetään harkinnan
mukaan sammutuskykyä tehostamaan.
– Vesi ja luontoystävällinen vaahtoneste on toimiva yhdistelmä maasto- ja autopaloissa.

• Jokaisessa asuinkäytössä
olevassa tilassa on lain
mukaan oltava palovaroitin
• Häkävaroitin on hyvä lisä,
mutta se ei korvaa
palovaroitinta
• Palovaroittimet toimivat
keskimäärin 7–10 vuotta
(TUKES)
• Käyttöikänsä päässä oleva
palovaroitin tulee uusia,
vaikka se testinapin mukaan
olisi vielä toimiva

Pelastuslaitos ajoissa
perille – näkyyhän
osoitenumero
• Selkeästi havaittava
numerointi voi nopeuttaa
avunsaantia useita tärkeitä
minuutteja
• Varmista, että kiinteistön
osoitenumero näkyy
liikenneväylälle, myös
pimeällä
• Jos mahdollista, tule
opastamaan pelastuslaitosta
kadun ja tien varteen

15

Jäätyminen vaanii
vesijohtoa ja
mittaria

Vesimittariventtiilien kuntoa
kannattaa tarkkailla.
Rakentamisesta kiinnostunut
Anssi Soininen valmistelee
etäluentamittareiden
esiinmarssia.

T

alvi tulee ja kiinteistöissä siihen kannattaa valmistautua
monessa mielessä. Yksi kiinnostuksen kohde tulee löytyä
kiinteistön vesijärjestelmästä. Mistä vesijohto nousee sisään, missä vesimittari sijaitsee, onko niillä mahdollisuus
jäätyä. Ja jos näin on, asialle tulee Kouvolan
Veden verkostoinsinööri Anssi Soinisen
mukaan tehdä jotakin hyvissä ajoin.
– Suojaamalla ja eristämällä vesijohto
sekä järjestämällä lämmitys kylmään tilaan ehkäisee ennalta jäätymisen. Sulattaminen on aina iso operaatio ja maksaa
paljon.
Soininen kertoo, että jäätymistapauksia ilmenee vuosittain kymmeniä ja niiden
kaava toistuu vuodesta toiseen. Kylmässä
varastossa oleva mittari jäätyy ja sen lasi
voi rikkoutua. Vesivahingon riski on tällöin
olemassa.
– Vesimittarin tulee sijaita lämpimässä
tilassa, sen järjestäminen on kiinteistön
omistajan vastuulla. Hän myös korvaa uuden mittarin hankinnan ja asentamisen,
jos mittari menee rikki jäätymisen vuoksi.
Vanha konsti on pitää pieni virtaus putkistossa päällä yhden hanan kautta, ja se
toimii toki edelleen, mutta kestäväksi ratkaisuksi ei siitä ole.
Vesijohdon ja -mittarin lisäksi Soininen
kehottaa kääntämään katseen silloin tällöin myös venttiileihin. Vesimittarin etuventtiili eli pääsulkuventtiili ja sen jälkeinen takaventtiili jumiutuvat harvoin käytettynä.

“

Kylmässä
varastossa oleva mittari
jäätyy ja sen lasi voi
rikkoutua. Vesimittarin
tulee sijaita lämpimässä
tilassa, sen järjestäminen
on kiinteistön omistajan
vastuulla.
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– Jos on yli viikon poissa, on suositeltavaa kääntää pääsulkuventtiili kiinni. Tällä
on merkitystä vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntöihin, jos vahinko sattuu.

Lukema suoraan etäluennan
kautta
Yksi vesihuoltoa koskevista isoista muutoksista liittyy vesimittarien etäluentaan,
jonka selvitys- ja valmistelutyö on parhaillaan käynnissä Kouvolan Vedessäkin. Käytännön mittarivaihtoehtona ovat nykyinen
mekaaniseen koneistoon perustuva mittaus tai virtausta ultraääniperiaatteella seuraava ultraäänimittaus.
Mekaaninen mittari ei ole sidonnainen
sähköön kuten ultraäänimittari, etäluentaan liittyvä lähetin tarvitsee joka tapauksessa sähköä akun tai pariston muodossa.
– Valmistajat lupaavat etämittareille yli
10 vuoden käyttöikää, nykyisillä mittareilla vaihtoväli on normaalisti noin 8 vuotta.
Ultraäänimittari on jonkin verran mekaanista kalliimpi, millä on merkitystä 15.000
mittarin uusimisessa.
Mittarin lukematieto on tietomäärältään pieni, mikä tarjoaa erilaisia soveltuvia vaihtoehtoja tiedonsiirtoon ja ne kehittyvätkin nopealla tahdilla. Mittaustiedon

yli

10

vuoden

“

Valmistajat lupaavat
etämittareille yli 10 vuoden käyttöikää,
nykyisillä mittareilla vaihtoväli on
normaalisti noin 8 vuotta.

lisäksi on mahdollista tuottaa muutakin
informaatiota, mittarityypistä riippuen.
– Kiinteistön omistaja saa myös mahdollisen kotinäytön kautta tietoa omasta
kulutuksestaan. Tämä on tärkeä ja monia
kiinnostava ominaisuus.

Mutkan kautta vesialalle
Soininen on vastannut Kouvolan Veden
vesimittareista ja tonttijohdoista viime
keväästä lähtien. Rakennustekniikan insinöörin amk -tutkintoa parhaillaan ylemmälle tasolle lisäopinnoilla nostava Soininen on ollut aina kiinnostunut rakentamisesta. Hän on erikoistunut infraan sekä
maa- ja kalliorakentamiseen.
– Kun rakentaa, tekee sitten uutta tai
korjaa vanhaa, sillä on aina oma merkityk-

sensä. Ajatus vesihuoltohommista on kytenyt mielessä ja nyt tulin mutkan kautta
näihin töihin.
Rääkkylässä syntynyt Soininen muutti
Kouvolaan vuonna 2015. Kaupungin todellisuus on näyttäytynyt hänelle, avovaimolle ja koiralle paljon julkista kuvaa
parempana. Muun muassa Kuusankosken
keskusta saa häneltä kehuja eläväisyydestä ja tyylikkyydestä.
Pieniä remonttihommia, koiran kanssa lenkkeilyä ja autojen rassailua harrastava 30-vuotias Soininen viihtyy ihmisten
parissa.
– Työni ovat ympäri Kouvolaa, tapaan
paljon asiakkaita ja koen mielekkääksi
saada auttaa heitä yhdessä hyvän työporukan kanssa.

Anssi Soininen vastaa siitä, että 15.000
vesimittaria toimivat luotettavasti
kaikkina vuodenaikoina.

17

Uudet autot
– AJANKOHTAISTA –

Kouvolan Veden verkosto- ja laitostoyksikköön hankittiin uusia autoja. Luovutustilaisuudessa oli Ympäristön Autolta Jyrki Forsman (oik.) ja vastaanottamassa
(vasemmalta) Aleksi Päkki, Anssi Soininen, Sami Hellsten ja Ari Mikkelä.

Pönttöön vain sitä itseään
ouvolan Veden Mäkikylän jätevedenpuhdistamon välpän tehtävänä on suodattaa jätevedestä kaikki
6 mm suuremmat kappaleet. Mitään tätä
suurempaa ei pitäisi jäteveden mukana tullakaan, mutta kuitenkin välppä- ja hiekkajätettä kertyy kuukaudessa yli 10 tonnia.
Ruuantähteet, terveyssiteet, pumpulipuikot eivätkä myöskään tekohampaat tai
legot kuulu viemäriin. Nämä saattavat aiheuttaa tukkeita viemäriverkostossa, jolloin jätevettä tulvii kiinteistöihin tai ympä-

K

Viemäriin kuulumaton aines poistetaan
jätevedenpuhdistamossa välppäämällä.

ristöön. Jos viemäriin kuulumaton aines
kuitenkin päätyy jätevedenpuhdistamolle
asti, poistetaan se heti alkuunsa välppäämällä, jotta estettäisiin jätevedenpuhdistusprosessiin pumppujen tukkeutumiset
ja puhdistustuloksen heikkeneminen.
Älä laita viemäriin mitään ylimääräistä, vaan kierrätä jätteet oikein: laita ruuantähteet biojäteastiaan, roskat roskiin ja
pidä hampaat suussa!
Lisätietoa pytty.fi

MITÄ MIELTÄ OLET LEHDESTÄ?
KERRO SE JA ANNA PALAUTETTA!
Vesilähteen numeron 1/2018 mielenkiintoisimmat jutut olivat
”Mikromuovit ovat vakava uhka vesistölle” ja ”Lääkkeet on
tarkoitettu käytettäväksi oikein”.
Viisi palautetta antanutta lukijaa voitti itselleen leffalippuja.
Onnittelut voittajille!
Kerrothan mielipiteesi myös tästä lehdestä.
Voit antaa palautteesi nettisivujemme etusivun kautta palautelomakkeella tai tässä lehdessä olevalla palautekupongilla. Palkinto
arvotaan kaikkien joulukuun 31. päivään mennessä palautteensa antaneiden kesken. Viisi onnekasta voittaa Jokipiin pellavan pellavaisen jumppapussin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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ANNA PALAUTET
TA
netissä ja voita!

Kiertääkö hyvä kauttasi?
tämeren ravinnepäästöistä noin neljännes
aiheutuu jätevesistä ja 75 prosenttia ruuantuotannosta. Ravinteiden kierrätyksen
kannalta ruokahävikkiin ja ruokavalioon liittyvät
valinnat ovat merkittävimpiä. Tärkeintä on optimoida ravinteiden saanti ruuasta, ruokaostokset
sekä syöminen niin, että ravinteita ei tule tankattua turhaan eikä heitettyä turhaan pois.
Yksi kilogramma fosforia voi tuottaa jopa kymmenen kuutiometrin suuruisen levämassan.
Noin 10 % Itämeren koko typen ja fosforin kuormituksesta tulee Suomesta. Kuluttajan vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksesta vastaavat lähes
kokonaan ruoka (noin 75 %) ja asumisen jätevedet (noin 25 %).

I

Me voimme itse vaikuttaa
Kotitalouksissa ravinteiden hukkaa tapahtuu ruokahävikin, ruokavaliovalintojen, jätteiden vaillinaisen lajittelun ja jätevesien kuormittamisen kautta.
Mitä tehokkaammin hyödynnämme kaiken ruuan,
panostamme vesistöystävällisiin ruokavalintoihin,
lajittelemme biojätteen ja vältämme heittämästä
viemäriin ylimääräisiä aineita, sitä paremmin ruokaketjussa kierrossa olevat ravinteet tulevat hyötykäyttöön, sen sijaan että täytyisi louhia tai valmistaa uusia.
Lue lisää www.kiertaakohyvakauttasi.fi
Osallistu myös kampanjaan sosiaalisessa
mediassa aihetunnisteella #kiertääköhyväkauttasi

PALAUTEKUPONKI

YHTEYSTIEDOT

Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu?

Nimi

Osoite
Mistä aiheista haluaisit lukea lehden seuraavissa numeroissa?

Puhelinnumero
Muuta palautetta

Anna lehdestä kouluarvosana

4

5

6

7

8

9

10

Kouvolan Veden asiakaslehti 2 / 2018
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MINUN ELEMENTTINI

Luonnollisia
elämän
perustaitoja

I

ina Ravantti ja Helmi Toropainen ovat lähdössä myymään joulukalentereita sudenpenturyhmänsä kanssa.
Ennen ovikellon soittoa he
käyvät läpi myyntikohtaamiseen liittyvät
asialliset ja kohteliaat käyttäytymistavat.
Ravantin mukaan pitkät perinteet omaavassa kalenterimyynnissä kiteytyy useat
partion hyvät puolet.
– Partio kasvattaa ihmisenä, partiolainen saa vastuuta ja kokemuksia sekä oppii
käytännön asioita ja johtamista.
Toiminta partiossa on monipuolista:
perinteistä metsään menemistä, puiden
pilkkomista, nuotion sytyttämistä, ruoan
valmistamista ja nauttimista ulkona sekä
leireilyä eli yleensä selviytymistä luonnossa. Jo liikkuminen luonnossa opettaa tunnistamaan kasveja, puita ja eläimiä.
– Ympäristönsuojelu, jokamiehenoikeudet, suunnistus, uinti, kokkailu tai vaikkapa oman lautapelin rakentaminen ovat
esimerkkejä viikkokokoustemme aiheista,
Toropainen listaa.
Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa
kouluaikana. Kesällä on pidempien lei-

rien vuoro, vaikkapa vaellus Kuusamoon,
kuten viime kesänä. Muulloin retket ovat
tyypillisesti lähiseudulla pidettäviä yön yli
ulottuvia leirejä telttailun tunnelmassa.
Maailmanlaajuinen jamboree ja JOTA-JOTI
-nettikokoontuminen ovat kansainvälisen
toiminnan muotoja.
– Milloin päästään retkelle, sitä odotetaan aina kovasti. Myös ruoanlaitto kiinnostaa paljon, itse tehty ruoka kun on pa-

rasta, tietää Ravantti nuorten suosikit.
Ravantti ja Toropainen vetävät muiden
aktiivien kanssa vuonna 1917 perustetun
Kouvolan Tyttöpartion ryhmiä, joita toimii
tällä hetkellä 11. Mukana on 126 tyttöä ja
naista, joiden ikähaarukka ulottuu 7-vuotiaista aikuisiin asti. Jokaiselle heistä ja uusista sudenpentuina aloittavista lapsista
löytyy oma paikka hyvähenkisissä ryhmissä.

Postimaksu
maksettu

Kouvolan Vesi
Tunnus 5004396
00003 VASTAUSLÄHETYS
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