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Hej !
 

Taaksemme jää hyvin erilainen kevät ja edessämme on ehkä myös hyvin erilainen kesä.
Tulemme muistamaan vuoden 2020 vielä hyvin pitkään. Hirveän ja surullisen korona-ajan
jälkeen, en voi kun ihailla miten sopeutuvia me ihmiset olemme. Erityisesti kun katsotaan
ulkoisia asioita, joita emme voi hallita. Kun joudumme tosi paikan eteen olemme erityisen
taitavia kaivamaan esiin luovuutemme ja elää muuttuvissa olosuhteissa.

Meillä on HUBERilla ollut oikein tehokas kevät. Jos seuraat Hydropress HUBERia LinkedInissä, niin
olet nähnyt että olemme julkaisseet uuden asennuksen melkein joka viikko. Yrityksessä
vitsaillaan että "meidän alalla raaka-aineen tuotanto on jatkuvaa" ja se totuus tarjoaa
turvallisuutta. Sekä meille laitetoimittajana, kuten myös yhteiskunnalle, alamme ihmiset ovat
paikalla kaikkia asukkaita varten, jotka ovat liittyneet vesihuollon verkostoihin, ja tämä tuottaa
molemminpuolista etua.

Olemme muuttuneet ja Ruotsin toimisto on pitänyt ensimmäisen Webinaarin asiakkaille. Syskyllä
järjestetään uusia Webinaareja. Sisäiset kokoukset olemme järjestäneet Teamsin,
GoToMeeting:in ja Skypen avulla. Asiakaskäynnit sekä sisäiset koulutukset ovat muuttuneet
digitaalisiksi ja luultavasti emme ole vuosiin matkustaneet näin vähän. Mutta koemme silti että
olemme pystyneet luomaan hyviä asiakassuhteita ja kauppoja.

Huoltotiimimme on tehnyt töitä, laitteet voivat rikkoutua tai tarvitsevat ennaltaehkäisevää huoltoa
viruksista riippumatta, mutta me olemme kyllä varovaisempia ja ajattelemme enemmän
terveyttämme ja punnitsemme minne ja miten matkustamme. Koko oleminen on muuttunut
varovaisemmaksi.

Nyt alkaa kesä ja meillä myös kesälomat. Olemme kiitollisia siitä, että voimme pitää "normaalin"
loman ja lähetämme kiitollisuustervehdyksen hoiva-alan ja sairaanhoidon työntekijöille, jotka
tekevät pitkiä vuoroja ja saavat pitää hyvin vähän lomaa. He ovat sankareita!

Pitäkää huolta itsestänne, peskää kätenne - usien ja kauan, ja nauttikaa kesästä parhaimmalla
tavalla.

Hyvää Juhannusta!

Terveisin,
John Skantze
Toimitusjohtaja

Pohjoismaisen HUBERin elokuva ensi-ilta Norjassa
 
Helmikuussa matkustivat toimitusjohtajamme John ja markkinointivastaavamme Jonna yhdessä
mainostoimisto Fredagin Lotan ja Niklaksen kanssa Norjaan, Öygardeniin, joka sijaitsee lähellä
Bergeniä. Heidän oli tarkoitus tehdä elokuvan meidän viimeisimmästä puhdistamosta. Paikan
päällä joukkoon liittyivät myös Norjan toimiston myyjät Harald ja Elvis sekä HUBER:in
tuotepäällikkö Michael Kink Saksasta.

Jätevedenpuhdistamon nimi on Storanipa HRA ja siitä on tullut hieno laitos, jossa tulokset
ylittävät vaatimukset. Laitos on suunniteltu Norjan säännösten mukaan ja vastaa luvun 14
määräyksiä. Puhdistamon mitoitus on AVL 50 000 ja se siihen on asennettu seuraavia laitteita: 3
karkeavälppää  Ro1 , joka erottavat välpettä, jota pestään ja puristetaan. Välppeen TS-pitoisuus
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on 40%. Tämän jälkeen prosessissa on hiekan- ja rasvanerotus, joka erottaa melkein kaiken
hiekan. Karkeavälppä ja hiekan- sekä rasvanerotus on yhdistetty kompaktilaitteeksi Ro5. Hiekka
pumpataan RoSF4 hiekkapesuriin. Jätevesi virtaa edelleen HUBERin rumpuvälppään DSL  (Drum
Screen Liquid), jossa suodatin on tehty rst mesh-verkosta, jonka reikäkoko on 0,2 mm. Tämä
mikrosiivilä suodattaa pois 70 % kiintoaineesta. Liete jatkaa lietevarastoon ja sieltä HUBER:in
mekaaniseen tiivistimeen S-DISC jossa se tiivistetään ja viimeiseksi liete kuivataan HUBER:in Q-
PRESS ruuvikuivaimella. Storanipaan on lisäksi asennettu HUBER ThermWin lämmönvaihdin, joka
hyödyntää jätevedessä olevan lämmön ja tästä saadaan puhdistamolle lämmitys lämpöpumpun
kautta.

Lisää projektista näet elokuvassa alla!

Referenssi Suomessa - RoFAS Sakokaivolietteen vastaanottoasema

Keski-Uudenmaan vesiensuojelunliikelaitoskuntayhtymä (KUVES) huolehtii jäsenyhteisöjensä
osalta eräiden Vantaan kaupungin alueiden jätevesien johtamisesta meriviemäriin ja edelleen
puhdistettavaksi HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.
KUVESilla on Kulomäessä loka-asema, jossa otetaan vastaan sakokaivolietteitä sekä bajamaja-
tyyppistä ainesta Keski-Uudenmaan alueelta. Autoja tulee n 300 per kuukausi, keskimäärin 15
autoa per työpäivä ja yksi auto tuo n 10 m³ lietettä.

Vuonna 2018 päätettiin että Kulomäen vastaanottoasemalle haluttiin esikäsittelylaitteisto, jolla
erottaa kiintoaines vastaanotetuista lietteistä. Haasteena oli, että autoja ei haluta seisottaa
jonossa odottamassa tyhjennysvuoroa, joten laitteiston kapasiteetti tulisi olla 40 l/s. Lisäksi
haluttiin varmistaa, että laitteisto pystyy erottamaan myös isompia kappaleita kuten pulloja,
tölkkejä ja tekstiilistä roskaa, jota usein tulee bajamaja-tyyppisistä kohteista. Laitteiston tulisi
myös puristaa kiintoaineen niin kuivaksi, että se kelpaa polttoon.

Päätettiin tilata HUBER RoFAS pesurumpu sakokaivolietteen vastaanottoon ja
jatkokäsittelylaitteeksi WAP välpepesuri. Tämä on ensimmäinen RoFAS asennus Suomessa.
Naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa laite on hyvin suosittu.
Urakka suoritettiin yhdessä Skanskan kanssa, joka teki laiteasennukset ja
paineenkorotusaseman kohteeseen. Paineenkorotusaseman ansiosta saadaan laitteiston pesuun
vettä oikealla paineella ja laitteisto pysyy toimintakuntoisena. Asema otettiin käyttöön
alkuvuodesta 2019.
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Nyt kesäkuussa 2020 tapaamme käyttöpäällikkö Teemu Järvisen asemalla ja kysymme
kokemuksista. Teemu sanoo, että he ovat hyvin tyytyväisiä laitteistoon vaikka investointiin
jouduttiin laittamaan aika paljon rahaa. Ongelmia on lähinnä aiheuttanut rasva, mutta sitä ei saisi
asemalle tuoda.

Pesurumpu suoriutuu hyvin haastavistakin aineksista ja pesty välpe on kuivaa. Välpettä kertyy
noin yksi 240 l astia viikossa ja viedään polttoon. Teemu kertoo myös muista asioista, jotka ovat
muuttuneet asemalla laitteiston käyttöönoton jälkeen. Koska laitteiston rakenne on suljettu, on
työympäristö muuttunut miellyttävämmäksi. Hajuhaitat ovat selvästi vähentyneet.

Aseman vierestä lähtee viemäriverkoston ajotunneli ja sen pohjalla viemärivesi virtaa kohti
puhdistamoa. Aikaisemmin ajotunnelissa oli majaillut satoja rottia. Nyt rotille ei enää riitä ruokaa,
joten niitä näkee enää harvoin. Tämä tekee myös työympäristön viemärissä paljon
mukavammaksi, kun siellä täytyy käydä.

Olemme hyvin iloisia tuloksista ja on hienoa että työympäristö muuttuu paremmaksi
puhdistamoilla!

Jos haluat tietää enemmän välpepesutekniikasta, niin katso alla olevaa videoklippiä , jossa
välpepesuria esitellään.

RoFAS sakokaivolietteen
vastaanottoasema ja WAP välpepesuri

Käyttöpäällikkö Teemu Järvinen ja HUBER
Suomen Country Manager Niklas Wentus

Pesty välpe valmiina polttoon

Kuukauden laite - välpepesuri

Videolta voit oppia enemmän HUBER:in välpepesurista, joka on osa ylläolevasta
ratkaisusta! 
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Ruotsinkielisiä Webinaareja syksyllä
2020

Kesäkuun 4. päivänä pidimme ensimmäisen
Webinaarimme Pohjoismaissa. Kiinnostus oli
suuri ja 40 ihmistä kuuntelivat. Alla näet yksyn
Webinaariaikataulun.  Tarkat päivämäärät
ilmoitamme myöhemmin. Jos haluat katsoa
kesäkuun webinaaria niin paina tästä.

27 elokuuta: Kestävä lietteenkäsittely,
kuivaaminen/terminen kuivaus/poltto/fosforin
talteenotto

Syyskyy: Perinteinen lietteenkäsittely lietteen
välppäys/lietteen tiivistys/lietteen kuivaus

Lokakuu: Esikäsittely/Mekaaninen
esiselkeytys

Marraskuu: Sakokaivolietteen vastaanotto

Toivottavasti haluat olla mukana!

Kuukauden kilpailu

Kesän kilpailussa sinun tulee lähettää meille kesäkuvan itsestäsi ja työpaikastasi. Kirjoita myös
meille muutaman rivin, jossa kerrot mitä näemme kuvassa. Voittajan julistamme elokuun
uutiskirjeessä. Sähetä kuvasi sähköpostilla osoitteeseen eva.oksanen@huber.fi

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!
 

Löydät meidät seuraavista medioista Linkedin, Facebook ja
Instagram!
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Hydropress HUBER AB  
Puh: 0207 120 620

Hankasuontie 9
 

  00390 Helsinki
  S-posti: info@huber.fi
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