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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Pori Energia Oy:n lämpökeskuksien 
viemärijärjestelmiä öljynerotuskaivojen osalta, sekä suunnitella uudet erottimet puut-
teellisiin viemärijärjestelmiin. Työ tehtiin Pori Energia Oy:n tilauksesta. 
 
Opinnäytetyö aloitettiin tutustumalla valtioneuvoston asetukseen keskisuurten energi-
antuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetus määritti 
öljynerotuskaivojen tarpeen. Tarpeiden selvittyä alettiin tutkimaan Pori Energia Oy:n 
lämpökeskuksien viemärikuvia ja olemassa olevaa viemäriverkostoa. Selvisi, että 
osassa lämpökeskuksia oli jo olemassa oleva bensiinin- ja öljynerotuskaivo. Vanhojen 
öljynerotuskaivojen määräystenmukaisuudesta ei kuitenkaan voitu olla varmoja, joten 
vanhat erottimet päätettiin korvata uusilla, mikäli se oli toteutuksen kannalta järkevää.  
 
Olemassa olevien viemärijärjestelmien kartoituksen jälkeen aloitettiin uusien öl-
jynerotusjärjestelmien suunnittelu. Suunnittelussa oli kiinnitettävä huomiota erityi-
sesti viemäreiden virtaamiin sekä uusien öljynerotuskaivojen sijoittamiseen.  
 
Opinnäytetyön tuloksena luotiin Pori Energia Oy:n käyttöön suunnitelmat ja asiakirjat, 
joiden pohjalta on mahdollista hankkia ja rakennuttaa lämpökeskuksien viemärijärjes-
telmiin uudet öljynerotusjärjestelmät.  
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The purpose of this thesis was to investigate the situation of sewer systems for oil 
separators in the Pori Energia Oy heating plants and to design new separators to the 
incomplete sewer systems.  The thesis was commissioned by the Pori Energia Oy.  
 
The thesis was started by getting acquainted with the Regional Council regulation on 
environmental protection requirements for medium-sized power generation units and 
plants. The regulation determined the need for oil separators. When the needs were 
clarified, researching of drainage images and existing sewer systems of the Pori Ener-
gia Oy's heating plants started. It became clear that some of the heating plants already 
had existing petrol and oil separators. However, the validity of the old separators could 
not be assured. For this reason, it was decided to replace the old separators with new 
ones if it would make sense for implementation.  
 
After the investigation of the existing sewer systems, the planning of the new oil sep-
aration systems was started. Special attention needed to be paid to the flow of sewers 
and the placements of new oil separators during the planning work. 
 
As a result of the thesis, plans and documents were made to enable the Pori Energia 
Oy to build the new oil separation systems for the heating plants. 
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1 JOHDANTO 

 

Pori Energia Oy tarjosi minulle opinnäytetyön aiheeksi lämpökeskuksien viemärijär-

jestelmien kartoitusta ja uusien öljynerotusjärjestelmien suunnittelua. Tämä aihe on 

hyvin perusteltu, sillä valtioneuvoston asetus 1065/2017 määrittää, että nestemäisten 

polttoaineiden täyttö- ja purkupaikkojen vedet sekä öljysäiliöiden suoja-altaiden vedet 

on johdettava öljynerottimeen tai umpikaivoon. Asetuksen mukaan myös muut vedet, 

jotka mahdollisesti sisältävät öljyä, on johdettava erottimeen tai umpikaivoon.  

 

Vanhojen viemärijärjestelmien kartoituksen tavoitteena on saada kuva vanhan viemä-

riverkon toiminnasta ja siihen liittyvistä viemärilaitteista. Kartoituksen tuloksena löy-

detään viemäriverkoista jo mahdollisesti olemassa olevat öljynerottimet. Suunnittelun 

tuloksena on tarkoitus tuottaa Pori Energia Oy:n lämpökeskuksille öljynerotusjärjes-

telmien suunnitelmat, joiden pohjalta erottimet voidaan hankkia ja asentaa.  

 

Tarkastelunalaisia lämpökeskuksia on tässä opinnäytetyössä viisi kappaletta. Jokaisen 

lämpökeskuksen viemärijärjestelmät käydään yksitellen läpi ja tutkitaan mahdollisuus 

öljynerotuskaivon lisäämiseen. Olemassa olevien erottimien kohdalla harkitaan, onko 

vanha erotin järkevää huoltaa ja säilyttää, vai korvata uudella.  
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2 PORI ENERGIA KONSERNI 

 

Pori Energia Oy on Porin kaupungin omistama yhtiö, jonka pääasiallinen tehtävä on 

tuottaa ja tarjota energiaa sekä energiapalveluita. Yhtiön liiketoiminta-alueeseen kuu-

luvat energian tuotanto, kaukolämmitys ja -jäähdytys, sähkön myynti, käynnissäpito-, 

urakointi- ja tuulivoimapalvelut sekä aurinkosähköpalvelut. (Pori Energia Oy:n toi-

mintakertomus 2017.) 

 

Emoyhtiö Pori Energia Oy:n lisäksi Pori Energia konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Pori 

Energia Sähköverkot Oy ja Tuulia Energia Oy. Pori Energia Sähköverkot Oy:n toi-

mialana on harjoittaa sähkömarkkinalain tarkoittamaa jakelu- ja alueverkkotoimintaa 

verkkoalueellaan. (Pori Energia Oy:n toimintakertomus 2017.) 

 

Pori Energia konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.1. – 31.12.2018 138,3 miljoo-

naa euroa ja tulos 9,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli odotettua parempi ja 

ylsi lähes edellisvuoden tasolle. Pori Energia konsernin henkilöstömäärä katsauskau-

della 2018 oli keskimäärin 236 henkilö, joka on viisi henkilöä vähemmän kuin edelli-

sellä vastaavalla ajankohdalla. (Pori Energia Oy:n vuosikatsaus 2018.) 

 

 

Kuvio 1. Pori Energia konsernin liikevaihdon jakautuminen. (Pori Energia Oy:n toi-
mintakertomus 2017) 
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2.1 Pori Energia Oy 

Pori Energia Oy:n liiketoimintaan kuuluvat sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen, 

prosessilämmön, höyryn ja paineilman tuottaminen Porin teollisuuden prosesseihin 

sekä asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin. Näitä hyödykkeitä tuotetaan Aittaluodon, 

Harjavallan ja Kaanaan Porin Prosessivoiman voimalaitoksissa sekä Pori Energia Oy:n 

lämpökeskuksissa. (Pori Energia Oy:n www-sivut 2019.) 

 

Taulukko 1. Talouden tunnusluvut 2017 (Pori Energia Oy:n www-sivut 2019) 
Sähkön myynti 1322 GWh 

Lämmön myynti 672 GWh 

Sähkön vastapaine tuotanto 233 GWh 

Kaukolämmön tuotanto 619 GWh 

Prosessienergian tuotanto 306 GWh 

Liikevaihto 137,1 M€ 

 

 

Energian tuotanto- ja lämpö- sekä jäähdytysliiketoiminnan ohella Pori Energia Oy 

tuottaa teknisiä palveluita konsernin oman käytön lisäksi teollisuudelle, Porin kaupun-

gille, kunnille, muille verkonhaltijoille sekä tuulivoimayhtiöille. Näiden teknisten pal-

veluiden piiriin kuuluvat voimalaitoksen käynnissäpitopalvelut, sähköverkon käyttö-

palvelut, sähköjärjestelmien suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, valais-

tus- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sekä 

tuulivoimapalvelut. (Pori Energia Oy:n www-sivut 2019.) 
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2.2  Kaukolämpö ja -jäähdytystoiminta 

2.2.1 Kaukolämpö yleisesti 

Suomessa yleisin lämmöntuottotapa on kaukolämpö. Noin 75–85 prosenttia kerrosta-

loyhtiöistä ja 50 prosenttia rivitaloista lämpenee kaukolämmön avulla. Voimalaitok-

silla ja lämpökeskuksilla tuotettu lämmin kaukolämpövesi siirretään pumppujen avulla 

kaukolämpöverkkoa pitkin asiakkaiden lämmönjakohuoneisiin ja kaukolämmön ala-

jakokeskuksiin. Kaukolämmön alajakokeskus pitää sisällään lämmönsiirtimet, säätö-

laitteet, kiertovesipumput, paisuntasäiliöt ja varolaitteet. Näiden lisäksi lämmönjako-

huoneesta löytyy mittauskeskus, joka mittaa kulutetun kaukolämpöenergian määrää 

sekä putkistot, jonka kautta alajakokeskus on liitetty lämmitysverkostoon ja lämpimän 

käyttöveden putkistoon. (Motivan www-sivut 2019.) 

 

 
Kuvio 2. Lämmitysmuotojen markkinaosuudet uusissa ja peruskorjatuissa rakennuk-
sissa. (Energiateollisuus Ry:n www-sivut 2019) 
 
 
Kaukolämpöverkkoa pitkin kaukolämmön alajakokeskukseen johdettu kaukolämpö-

vesi lämmittää lämmönsiirtimen avulla rakennuksen lämmintä käyttövettä sekä läm-

mitysverkostossa kiertävää vettä. Vastoin yleistä harhakuvitelmaa, kaukolämpövesi ei 

kierrä asiakkaan lämmitysverkostossa tai lämpimässä käyttövedessä. Kierrettyään 

lämmönsiirtimen kautta jäähtynyt kaukolämpövesi palaa voimalaitokselle uudelleen 

lämmitettäväksi. (Motivan www-sivut 2019.) 
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 2.2.2 Kaukolämpötoiminta porissa 

Kaukolämpötoiminta alkoi Porissa vuonna 1969, kun Porin Teatteritalo liittyi kauko-

lämmön piiriin. Siitä lähtien kaukolämpöverkkoa on rakennettu keskimäärin neljä ki-

lometriä vuodessa ja tällä hetkellä kaukolämpöverkon yhteenlaskettu pituus on yli 220 

kilometriä. Tämän verkoston piiriin on liitetty yli 60 prosenttia Porin rakennuskan-

nasta ja yli puolet porilaisista. Keskeisimmän toiminta-alueensa, Porin keskustan li-

säksi aluelämpöverkkoja on myös Reposaaressa, Noormarkussa, Harjavallassa sekä 

Kristiinankaupungissa. (Pori Energia Oy:n www-sivut 2019.) 

 

Pori Energia Oy tuottaa kaukolämpöä Aittaluodon, Harjavallan ja Kaanaan Porin Pro-

sessivoiman voimalaitoksissa sekä erillisissä lämpökeskuksissa. Vuoden 2018 vuosi-

katsauksen mukaan kaukolämpötuotannon pääasialliset polttoaineet ovat puunjalos-

tusteollisuuden sivutuotteet, metsähake, jyrsinturve sekä kaupan ja teollisuuden jät-

teistä valmistetut kierrätyspolttoaineet. (Pori Energia Oy:n vuosikatsaus 2018.) 

 

Osoituksena korkeasta laatutasosta sekä asiakaslähtöisestä ja avoimesta toiminnasta, 

Energiateollisuus ry on myöntänyt Pori Energialle Reilu Kaukolämpö -laatumerkin 

(Pori Energia Oy:n www-sivut 2019).  

Energiateollisuus ry:n ja kaukolämpöasiakkaita edustavien järjestöjen yhdessä kehit-

tämän Reilu Kaukolämpö -laatumerkin tavoitteena on parantaa kaukolämpöasiakkai-

den asemaa ja kaukolämpöyritysten asiakassuhteen hoitoa sekä vuorovaikutusta. 

(Energiateollisuus ry:n www-sivut 2019.) 

 

2.2.3 Kaukojäähdytys yleisesti 

Kaukojäähdytyksen suosio suomessa kasvaa nopeasti. Energiateollisuus ry:n vuoden 

2017 kaukojäähdytys graafeina -esityksen mukaan kaukojäähdytyksen asiakasmäärä 

on lisääntynyt kymmenen vuoden aikana noin neljälläsadalla asiakkaalla. Kaukojääh-

dytysenergian myynti on myös lisääntynyt noin 170 000 Megawattitunnilla. (Energia-

teollisuus ry:n www-sivut 2019.) 
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Kuvio 3. Kaukojäähdytysenergian myynti- ja asiakasmäärät. (Energiateollisuus Ry:n 
Kaukojäähdytys 2017 graafeina–esitys) 
 
 

Kaukojäähdytyksessä jäähdytysenergiaa käytetään rakennusten sisäilman viilentämi-

seen, eli sen toiminta on kaukolämmitykseen verrattuna käänteinen. Tuotantolaitok-

sessa tuotettu jäähdytysvesi johdetaan jakeluputkiston välityksellä asiakkaalle esimer-

kiksi ilmastoinnin jäähdytykseen ja lämmennyt vesi palaa putkistoa pitkin tuotantolai-

tokselle uudelleen jäähdytettäväksi. Sisäilman viilentämisen lisäksi kaukojäähdytystä 

voidaan käyttää teollisuudessa muun muassa prosessien jäähdyttämiseen ja lauhdutta-

miseen. (Pori Energia Oy:n www-sivut 2019.) 

 

Kaukojäähdytystä mainostetaan ympäristöystävällisenä, vaivattomana ja taloudelli-

sena jäähdytysratkaisuna. Energiayhtiö vastaa jäähdytysenergian tuotannosta ja perin-

teinen kiinteistökohtainen koneellinen jäähdytysjärjestelmä voidaan korvata. Muita 

etuja kaukojäähdytyksessä on esimerkiksi jäähdytyskoneiden äänten ja värinän välttä-

minen, jäähdytyskoneille varatun tilan vapautuminen muuhun käyttöön sekä jäähdy-

tyskoneiden tarvitseman huollon ja kunnossapidon väheneminen. (Pori Energia Oy:n 

www-sivut 2019.) 
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2.2.4 Kaukojäähdytystoiminta Porissa 

Vuonna 2012 kaukojäähdytystoiminta alkoi Porissa, kun sairaala liitettiin kaukojääh-

dytykseen. Jäähdytysverkon laajeneminen jatkui vuonna 2016 kun ensimmäinen 

asuinkerrostalo liitettiin kaukojäähdytykseen Porin keskustassa. Tällä hetkellä kauko-

jäähdytysasiakkaita on Porissa Kuudennen osan, Karjarannan ja Tiilimäen alueilla. 

(Pori Energia Oy:n www-sivut 2019.) 

 

 

 

Kuva 1. Pori Energia Oy:n kaukojäähdytysverkko Tiilimäen alueella. (Pori Energian 
keskeytyskartta 2019) 
 
 

 
Kuva 2. Pori Energia Oy:n kaukojäähdytysverkko Kuudennen osan ja Karjarannan 
alueilla. (Pori Energian keskeytyskartta 2019) 
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3 VALTIONEUVOSTON ASETUS KESKISUURTEN 
ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖIDEN JA -LAITOSTEN 
YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA 

 

Helsingissä 28.12.2017 säädetty valtioneuvoston asetus 1065/2017 keskisuurten ener-

giantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista nojaa ympäris-

tönsuojelulakiin (527/2014). Keskeisimmät asetuksen vaatimukset kohdistuvat ener-

giantuotantoyksiköiden rekisteröintiin, päästöraja-arvoihin, savupiipun korkeuteen, 

meluntorjuntaan, jätevesien käsittelyyn, polttoaineen varastointiin, jätehuoltoon, poik-

keustilanteisiin sekä toiminnan tarkkailuun ja raportointiin. (Ecobion www-sivut 

2019.) 

 

Asetusta sovelletaan niihin energiantuotantoyksiköihin, jotka käyttävät kiinteää, nes-

temäistä tai kaasumaista polttoainetta, ja joiden polttoaineteho on vähintään 1 mega-

watti, mutta alle 50 megawattia. Lisäksi asetusta sovelletaan myös energiantuotanto-

laitoksiin, joihin kuuluu yksi tai useampi asetuksen soveltamisalaan kuuluva keski-

suuri energiantuotantoyksikkö. Keskisuurella energiantuotantoyksiköllä tarkoitetaan 

yksikköä, jonka polttoaineteho on vähintään 1 megawatti, mutta alle 50 megawattia. 

Keskisuurella energiantuotantolaitoksella tarkoitetaan laitosta, johon kuuluu yksi tai 

useampi asetuksen soveltamisalaan kuuluva keskisuuri energiantuotantoyksikkö, ja 

jonka polttoaineteho on vähintään 1 megawatti, mutta alle 50 megawattia. Asetuksen 

sovelluksen piiriin kuuluu sellainen toiminta, joka ympäristönsuojelulain (527/2014) 

nojalla rekisteröidään, sekä toiminta johon ympäristönsuojelulain mukaan tarvitaan 

ympäristölupa. (A 28.12.2017/1065.) 

3.1 Öljyisten jätevesien käsittely ja johtaminen 

Valtioneuvoston asetuksen 1065/2017 pykälässä 10 määritellään vaatimukset öljyisten 

jätevesien käsittelylle ja niiden johtamiselle. Asetuksen mukaan nestemäisten poltto-

aineiden täyttö- ja purkupaikkojen vedet sekä öljysäiliöiden suoja-altaiden vedet on 

johdettava öljynerottimeen tai umpikaivoon. Myös sellaiset muut vedet, jotka voivat 

sisältää öljyä, on johdettava öljynerottimeen tai umpikaivoon. Suoja-altaita ei tarvitse 
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siinä tilanteessa viemäröidä, jos hulevesien pääsy suoja-altaaseen on estetty. (A 

28.12.2017/1065.) 

 

Öljynerottimet jaetaan kahteen luokkaan poistuvan veden hiilivetypitoisuuden ja sen 

mukaan mihin jätevedet erottimen jälkeen johdetaan. Jätevesiviemäriin johdettavat ve-

det on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II-luokan erottimessa, jolloin 

hiilivedyn pitoisuus jätevedessä on alle 100 mg/l. Vedet voidaan johtaa vesistöön tai 

sadevesiviemäriin, jos ne on käsitelty standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I-luokan 

öljynerottimessa. I-luokan erottimesta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 

mg/l. (A 28.12.2017/1065.) 

 

4 OLEMASSAOLEVIEN VIEMÄRIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS 

4.1 Öljynerotusjärjestelmien tilanne 

Opinnäytetyössä tarkasteltavien lämpökeskuksien viemärijärjestelmät ovat pitkälti al-

kuperäisessä kunnossa. Osaan lämpökeskuksista on kaukolämpökattiloiden polttoai-

neen vaihdon yhteydessä tehty remontti, jolloin myös öljysäiliön kuorman purkupai-

kan viemäröintiin on asennettu öljynerotinjärjestelmä. Toisissa lämpökeskuksissa 

myös lattiakaivojen jätevedet on johdettu vanhoihin öljynerotuskaivoihin tai lattiakai-

voerottimiin. Näissä kohteissa öljyn- ja bensiininerottimet ovat alkuperäisiä ja niiden 

määräystenmukaisuus tulee varmistaa ja harkita uusien erottimien asentamista.  

4.2 Lämpökeskukset 

Pori Energian lämpökeskukset tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon silloin, kun 

huippukuormien aikana Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitokset eivät pysty tuottamaan 

tarpeeksi lämpöä verkon asiakkaille. Lämpökeskuksien kaukolämpökattilat käyttävät 

polttoaineenaan pääasiassa kevytöljyä. Tämän opinnäytetyön osalta tarkkaillaan Tiili-

mäen, Harjavallan, Ulasoorin, Reposaaren ja Metallinkylän lämpökeskuksia. Näiden 
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lisäksi Pori Energia Oy:n lämpökeskuksia löytyy Ulvilasta, Kristiinankaupungista, 

Noormarkusta sekä Laviasta. (Pori Energia Oy:n www-sivut 2019.) 

 
Taulukko 2. Tarkasteltavien lämpökeskuksien tiedot 

 

 

4.2.1 Harjavallan lämpökeskus 

Harjavallan vuonna 1969 rakennettu lämpökeskus sijaitsee Harjavallan keskustassa 

rautatieaseman vieressä. Lämpökeskuksella on neljä kappaletta kevytöljykäyttöisiä 

kaukolämpökattiloita, joiden yhteisteho on noin 20 megawattia. Vuonna 2017 suorite-

tussa saneerauksessa kaukolämpökattiloiden polttoaine vaihdettiin raskaasta polttoöl-

jystä kevyeen polttoöljyyn. Tässä yhteydessä öljysäiliön kuorman purkupaikan viemä-

röintiin lisättiin huolto- ja tarkastuskaivolla sekä hälyttimellä varustettu öljynerotin-

järjestelmä.  
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Kuva 3. Harjavallan teollisuuskadun lämpökeskus. (Pärssinen 2016) 
 

Harjavallan lämpökeskuksen viemärikuvien perusteella öljysäiliön alueen viemäröin-

tiä lukuun ottamatta rakennuksen ulkopuolista jätevesijärjestelmää ei ole varustettu 

öljynerottimilla. Lämpökeskuksen kattilahuoneiden lattiakaivojen jätevedet johdetaan 

kahteen rakennuksen sisäiseen Labko Oy:n lattiakaivoerottimeen. Minipek 0,3 lattia-

kaivoerottimet on tarkoitettu kattila-, varavoima- ja kompressorihuoneiden hiekan ja 

öljynerottimiksi. Nämä lattiakaivoerottimet pitäisi varustaa lisävarusteena saatavalla 

hälyttimellä sekä automaattisella sulkijalaitteella, ja silti ne eivät mahdollisesti täyt-

täisi öljynerotustehon nykyvaatimuksia.  
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Kuva 4. Olemassa olevien lattiakaivoerottimien detaljipiirustus. (Minipek 0,3 käyttö- 
ja huolto-ohje Oy LBKO Ab.) 

4.2.2 Metallinkylän lämpökeskus 

Metallinkylän lämpökeskus sijaitsee Porin kupariteollisuuspuistossa. Vuonna 1991 

valmistunut lämpökeskus sisältää kaksi kevyttä polttoöljyä polttoaineenaan käyttävää 

kaukolämpökattilaa. Kaukolämpökattiloiden lisäksi lämpökeskuksella on kolme öljy-

höyrykattilaa, joilla tuotetaan prosessihöyryä teollisuuden tarpeisiin. Varakäyttöä var-

ten keskuksesta löytyy myös sähköhöyrykattila. (Lepola. J. 2018. 13.) 

 

 
Kuva 5. Metallinkylän lämpökeskus. (Nyqvist 2016) 
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Tuoreimmat lämpökeskuksesta löytyvät viemärikuvat ovat vuodelta 1992. Kuvien mu-

kaan lämpökeskuksen viemärijärjestelmä on varustettu betonisella öljynerotuskai-

volla, johon lämpökeskuksen lattiakaivojen vedet johdetaan. Lattiakaivojen tuloyhde 

ennen öljynerotuskaivoa on varustettu moottoroidulla läppäventtiilillä. Erottimeen on 

yhdistetty Labko Oy:n SET 1000, pinnankorkeuden, nesteiden tai kiintoaineen raja-

pinnan tarkkailuun tarkoitettu hälytyskeskus. Öljynerotuskaivon tuuletus on hoidettu 

kaivosta rakennuksen katolle johdetulla 75 millimetriä halkaisijaltaan olevalla tuule-

tusviemärillä. Öljynerottimesta vedet johdetaan vanhaan betonikaivoon, josta edelleen 

sadevesiviemäriä pitkin ulos rakennuksesta.  

 

 

Kuva 6. Olemassa olevan öljynerotuskaivon detaljipiirustus. 
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4.2.3 Tiilimäen lämpökeskus 

Tiilimäen lämpökeskus sijaitsee Porin Tiilimäen kaupunginosassa. Lämpökeskus pitää 

sisällään vuonna 1975 ja 1978 käyttöön otetut kaukolämpökattilat, joiden yhteisteho 

on 75 megawattia. Tiilimäen lämpökeskus tuottaa myös höyryä satakunnan keskussai-

raalan käyttöön vuonna 1987 lämpökeskuksen yhteyteen rakennetun höyrykattilakes-

kuksen voimin. Vuonna 2014 käyttöön otettiin erillinen kaukojäähdytyskeskus. (Le-

pola. J. 2018. 12.) 

 

 
Kuva 7. Tiilimäen lämpökeskus. (Nyqvist 2016) 
 

Vuoden 1978 rakennuksen ulkopuolisten viemäreiden kuvien mukaan lämpökeskuk-

sen jätevesijärjestelmään ei ole asennettu öljynerottimia. Vuonna 2017 suoritetun polt-

toainejärjestelmän vaihdon yhteydessä kevyen polttoöljysäiliön kuorman purkupaikan 

viemäröintiin asennettiin huolto- ja tarkastuskaivolla sekä hälyttimellä varustettu öl-

jynerotusjärjestelmä. 

4.2.4 Ulasoorin lämpökeskus 

Ulasoorin vuonna 1989 käyttöön otettu lämpökeskus sisältää yhden 40 megawatin 

kaukolämpökattilan. Kaukolämpökattilan polttoaine vaihdettiin vuonna 2017 ras-

kaasta polttoöljystä kevyeen polttoöljyyn. (Lepola. J. 2018. 12.) 
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Kuva 8. Ulasoorin lämpökeskus. (Nyqvist 2016) 
 

 

Ulasoorin lämpökeskuksen 28.02.2017 kirjatun asemapiiruustuksen perusteella öl-

jysäiliön ympäristön hulevedet on johdettu sadevesiviemäriä pitkin öljynerottimeen. 

Ennen öljynerotuskaivoa viemärilinjassa on automaattisella sulkuventtiilillä varustettu 

tarkastuskaivo. Sulkuventtiili sulkeutuu öljynerottimen pinnanmittauksen antaessa hä-

lytyksen. Erottimen jälkeen hulevedet johdetaan näytteenottokaivon kautta sadeve-

siviemäriä pitkin läheiseen avo-ojaan.  

 

Lämpökeskuksen sisältä tulevat jätevedet on johdettu LABKO 2150 öljyn- ja bensii-

ninerottimeen. Kuvista ei käy ilmi onko erotin varustettu öljyn varastotilan täyttymi-

sestä ilmoittavalla hälyttimellä. Erottimesta jätevedet johdetaan tarkastuskaivojen 

kautta kunnan viemäriin.  

4.2.5 Reposaaren lämpökeskus 

Porin Reposaaren alueen kaukolämpö tuotetaan Reposaaren lämpökeskuksessa. 

Vuonna 2007 käyttöön otetussa lämpökeskuksessa on 1,5 megawatin haketta polttoai-

neenaan käyttävä kaukolämpökattila sekä varakäytössä oleva 1,5 megawatin kevyttä 

polttoöljyä käyttävä kaukolämpökattila. Lämpökeskuksen viemärijärjestelmä on va-

rustettu rakennuksen ulkopuolisella umpinaisella jätevesisäiliöllä, johon 
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lämpökeskuksen mahdollisesti öljyiset jätevedet johdetaan. Jätevesisäiliö on varus-

tettu täyttymisestä ilmoittavalla hälytinjärjestelmällä.  

 

 

 
Kuva 9. Reposaaren lämpökeskus. (Nyqvist 2016) 

5 ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU 

 

Ympäristöministeriön 22.12.2017 antama asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteis-

toista noudattaa pääosin 24.1.2007 annettuja määräyksiä. Uusi asetus sisältää täsmen-

nyksiä koskien laitteiston käyttövarmuutta ja -turvallisuutta. Asetuksen keskeinen ta-

voite on puhtaan veden turvaaminen sekä laitteiston turvallinen käyttö. Uusi asetus 

korvaa entisen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ja sisältää nykyään pelkkiä 

määräyksiä ohjeiden siirtyessä opasaineistoihin. (Ympäristöministeriön www-sivut 

2019.) 

 

Ympäristöministeriön rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevan asetuksen 

mukaan jätevesilaitteisto on varustettava erotin- tai käsittelylaitteella, jos jätevesilait-

teistoon ja -verkostoon tai ympäristöön voi joutua hiekkaa, lietettä, rasvaa, bensiiniä, 

öljyä tai muita haitallisia fysikaalisia tai kemiallisia aineita. (Ympäristöministeriön 

www-sivut 2019.) 
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5.1 Öljynerottimet 

Öljynerottimen tarkoitus on erottaa jätevedessä olevat vapaat öljyt. Toiminta öl-

jynerottimissa perustuu vettä kevyemmän öljyn nousuun erottimessa olevan veden 

pinnalle. Öljy jää erottimen varastotilaan, josta se poistetaan varastotilan täytyttyä. Öl-

jynerotin soveltuu esimerkiksi piha-alueiden sadevesien tai ajoneuvojen säilytystilojen 

jätevesien käsittelyyn. (Wavin-Labko, PEK öljynerotin asennus-, käyttö- ja huolto-

ohje 2019.) 

 

 

Kuva 10. Perinteisen erottimen osien nimitykset. (RT 66-10497) 
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5.2 Mitoitus 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaan kiinteistöjen jätevesilaitteisto 

on suunniteltava ja mitoitettava niin, että 

– jätevedet voidaan haitatta ja luotettavasti viemäröidä; 

– vesilukkojen toimintaa haittaavia paineenvaihteluita ei esiinny; 

– viemärin läpäisykykyä alentava lietteen kerrostuminen viemäreihin estyy; 

– laitteisto ei aiheuta häiritsevää melua; ja 

– viemärin putkikoko ei pienene virtaussuunnassa. (Asetus kiinteistöjen vesi- ja vie-

märilaitteistoista 24.01.2007.) 

 
 

Erottimen nimellisvirtaama määrittää erottimen enimmäisvirtaaman. Nimellisvir-

taama NS, 𝑑𝑚 /𝑠 lasketaan yhtälöllä 

NS=𝑄 × 𝑓 × 𝑓  

Jossa: 𝑄 = jäteveden mitoitusvirtaama (𝑑𝑚 /𝑠) 

𝑓 = öljyn tiheyskerroin, joka saadaan taulukosta, öljytuotteille yleensä 

1,5 

𝑓 = haittakerroin, 𝑓 = 2 jätevesille ja 𝑓 = 1 sadevesille 

 

Erottimeen tulevalla jäteveden mitoitusvirtaamalla 𝑄  tarkoitetaan erottimeen liitty-

vien vesipisteiden ja laitteiden maksimivirtaamaa. Maksimivirtaama määritetään mit-

taamalla tai laskemalla vesipisteiden ja laitteiden normivirtaamien summa. (Asetus 

kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 24.01.2007.) 

 

Jos öljynerotinta käytetään sadevesien käsittelyyn, pitää sadeveden mitoitusvirtaama 

laskea sadevesilaitteiston mitoitusohjeiden mukaan. Sadeveden mitoitusvirtaama q 

voidaan laskea kaavasta 

 q = 𝑞 (𝑘 𝐴 + 𝑘 𝐴+. . . +𝑘 𝐴 ) [𝑑𝑚 /s]  

Jossa:  𝑞 = mitoitussade [𝑑𝑚 /s/𝑚 ], yleensä 0,015 𝑑𝑚 /s/𝑚 . Paikallisen 

viranomaisen luvalla voidaan käyttää arvoja 0,010 – 0,020 𝑑𝑚 /𝑠/𝑚 . 

 𝑘 = osa-alueen valumiskerroin 

  𝑘 = 1,0, katot, asfaltti-, betoni- ja muut tiiviit päällysteet 

 𝑘 = 0,7, sorapäällysteet 
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 𝑘 = 0,3, nurmikot ja päällystämättömät pinnat 

𝐴 = vaakasuoralle pinnalle projisoitu valuma-alueen osan pinta-ala 

            [𝑚 ] 

  

Öljynerottimen nimellisvirtaaman määrittämiseen tarvittava öljyn tiheyskerroin saa-

daan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 taulukosta. Öljyn tiheyskerroin 

on öljytuotteille yleensä 1,5. (Asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 

24.01.2007.) 

 

Taulukko 3. Öljyn tiheyskertoimet (Asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 
24.01.2007.) 

 

 

5.3 Öljynerottimien luokka 

Öljynerottimet jaetaan kahteen luokkaan poistuvan veden hiilivetypitoisuuden ja sen 

mukaan mihin jätevedet erottimen jälkeen johdetaan. Jätevesiviemäriin johdettavat ve-

det on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II-luokan erottimessa, jolloin 

hiilivedyn pitoisuus jätevedessä on alle 100 mg/l. Vedet voidaan johtaa vesistöön tai 

sadevesiviemäriin, jos ne on käsitelty standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I-luokan 

öljynerottimessa. I-luokan erottimesta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 

mg/l. (A 28.12.2017/1065.) 
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5.4 Öljynerottimien asentaminen 

Viettoviemärilinjojen suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää ottaa huomioon riit-

tävä viemärilinjan kaato. Sopiva kaato esimerkiksi sadevesiviemäreihin on 1cm kaatoa 

metrin matkalla. Liian pienellä kaadolla rakennettu viemärilinja estää veden kunnolli-

sen virtaamisen ja saattaa aiheuttaa linjaan tukoksia. Viemärilinjan kaadot onkin syytä 

ottaa huomioon jo kaivojen asennuskorkeuksia suunnitellessa. 

 

Erottimien asennuksessa tulee ottaa huomioon huolellisten pohjatöiden suorittaminen. 

Erottimelle on kaivettava riittävän syvä kaivanto, jotta asennusmursketta saadaan tar-

peeksi riittävästi erottimen ympärille. Myös kaivannon pohjalle on tiivistettävä riittä-

vän vahva vaakasuoraan tasoitettu kivetön murskekerros. Kaivannon pohjalle saattaa 

olla tarpeellista valaa ankkurointilaatta, jos maaperä on esimerkiksi huonosti kantavaa. 

Myös routimissyvyys sekä mahdollinen routasuojaus pitää huomioida. Jos alueella, 

johon erotin asennetaan, on keskiraskasta tai raskasta liikennettä, pitää erottimen 

päälle valaa teräsbetonin kuormantasauslaatta ja asfaltti tasaamaan pyöräkuormaa. 

(Wavin-Labko, PEK öljynerotin asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.) 

6 ÖLJYNEROTTIMIEN VALINTA 

6.1 Kunnossapito-ohjelma 

Öljynerottimien huoltoon ja kunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota erottimen toi-

minnan varmistamisen vuoksi. Vain asianmukaisesti huollettu erotin toimii suunnitel-

lulla tavalla ja täyttää sille asetetut vaatimukset. (Wavin-Labko, PEK öljynerotin asen-

nus-, käyttö- ja huolto-ohje.) 

 

Öljynerottimeen tehdyistä tyhjennyksistä ja tarkastuksista pidetään huoltokirjaa. Huol-

tokirjaan merkitään huolto- ja tarkastustoimenpiteet, häiriötilanteet sekä sen aiheutta-

mat toimenpiteet. Tarkastusten ja huoltojen tarve riippuu pitkälti erottimen asennus-

paikasta ja käyttötarkoituksesta. Sellaisissa asennuskohteissa, joissa jäteveden 
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kiintoainemäärä on suuri, esimerkiksi autokorjaamo tai -pesula, erottimen huoltotarve 

on myös suurempi. Sadevesien käsittelyä varten asennettu erotin vastaavasti vaatii vä-

hemmän tarkkailua ja huoltoa. Huoltotarkastus öljynerottimille tulisi suorittaa vähin-

tään puolen vuoden välein. Huoltotarkastuksen yhteydessä erottimen seiniin tarttunut 

lika puhdistetaan esimerkiksi vesijohtovedellä ja öljypatjan paksuus mitataan. (Wavin-

Labko, PEK öljynerotin asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.) 

6.1.1Öljytilan tyhjentäminen 

Öljynerotin on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa tai aina, kun öljyn varastoti-

lavuus tulee täyteen. Öljyn varastotila tyhjennetään loka-auton imuletkulla huoltokai-

von kautta. Tyhjennyksen aikana veden virtaaminen erottimeen on estettävä. Varasto-

tilan tyhjentämisen yhteydessä erottimen seinämiin tarttunut lika pestään sekä tarkis-

tetaan erottimen kunto. Myös erottimen hälytinanturi puhdistetaan aina tyhjennyksen 

yhteydessä. Puhdistuksen jälkeen anturin sekä hälyttimen toiminta varmistetaan ja ne 

asennetaan takaisin paikoilleen. Tyhjentämisen ja tarkastuksen jälkeen erotin täytetään 

vedellä, jotta se toimii jälleen suunnitellulla tavalla. (Wavin-Labko, PEK öljynerotin 

asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.) 

6.2 Siirtäminen kunnossapito-ohjelmaan 

Erottimien tarkastuksista, tyhjennyksistä ja huolloista tulisi pitää huoltokirjaa, jotta 

niiden säännöllisyys voidaan varmistaa. Vähintään puolen vuoden välein suoritettavat 

tarkastushuollot, sekä vähintään vuosittain suoritetut tyhjennykset kirjataan ylös huol-

tokirjaan. Suoritetun toimenpiteen lisäksi huoltokirjaan merkitään suorituksen päivä-

määrä sekä työn suorittaja. Näiden lisäksi huoltokirjaan voidaan merkitä yhteyshenki-

löitä, esimerkiksi järjestelmän suunnittelija, rakentaja, huoltaja sekä tyhjentäjä. (Wa-

vin-Labko, PEK öljynerotin asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.) 
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Kuva 11. Esimerkki huoltokirjasta. (Wavin-Labko, PEK öljynerotin asennus-, 
käyttö- ja huolto-ohje.) 
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Kuva 12. Esimerkki huoltokirjasta. (Wavin-Labko, PEK öljynerotin asennus-, 
käyttö- ja huolto-ohje.) 
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7 URAKAN KILPAILUTUS 

 

Urakan kilpailuttamisen tärkein tavoite on tarjonnan kartoittaminen ja yrityksen ta-

voitteet täyttävän ulkoistuspalvelun valinta. On tärkeää valita sellainen ulkoistuspal-

velu, joka kustannuksiltaan, sisällöltään sekä laadultaan täyttää ulkoistavan yrityksen 

tarpeet. Nämä kolme aspektia tulee ottaa huomioon kaikissa kilpailutuksen vaiheissa. 

(Lehikoinen & Töyrylä 2013, 65.) 

7.1 Erityisalojen hankintalaki 

Julkisten hankintojen lain tavoite on julkisten varojen käytön tehostaminen sekä laa-

dukkaiden, kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemisen edistäminen. Julkisten 

hankintojen laki ajaa hankintayksiköitä toteuttamaan kilpailua ja kohtelemaan tarjouk-

sen antavia yrityksiä oikeudenmukaisesti. (Hyvönen ym. 2007, 16.) 

 

Julkinen hankinta on julkisyhteisön, esimerkiksi valtion, kunnan tai näiden liikelaitok-

sen tekemä tavara-, palvelu- tai rakennusurakkahankinta. Erityisalojen hankinnalla tar-

koitetaan julkista hankintaa, jonka toteuttaa vesihuollon, energiahuollon, eräiden lii-

kenteen alojen tai postipalveluiden harjoittamisen soveltamisalaan kuuluvat hankin-

tayksiköt. Hankinnan arvon lisäksi lain soveltamiseen vaikuttavat yrityksen julkinen 

luonne, yrityksen harjoittama toiminta ja hankinnan kohde. Poikkeuksena hankintala-

kiin erityisalojen hankintalaki antaa enemmän joustavuutta ja harkintavaltaa hankin-

tayksiköille. (Karinkanta & Lahtinen 2017, 9.1.) 

 

Energiahuollon alan toimijoista säädetään erityisalojen hankintalain kuudennessa py-

kälässä. Lakia sovelletaan energiahuollossa kaasun ja lämmön osalta verkkotoiminnan 

harjoittamiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä kaasun ja lämmön tuotantoon sekä jake-

luun tarkoitetun verkoston, kuten esimerkiksi kaukolämpöverkon rakentamista ja 

huoltoa. (Karinkanta & Lahtinen 2017, 9.1.) 
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7.2 Hankinnan arvon vaikutus kilpailuttamisvelvoitteeseen 

Erityisalojen hankintalakiin ei ole säädetty kansallisia kynnysarvoja ja EU-

kynnysarvotkin ovat huomattavasti niin sanottuja viranomaispuolen arvoja korkeam-

mat. Kansallisten kynnysarvojen puuttuessa ei ole säädetty myöskään minkäänlaisia 

laissa määriteltyjä toimintatapoja, joiden mukaan toimitaan EU-kynnysarvot alitta-

vissa hankinnoissa. EU-kynnysarvot ovat siis eritysalojen hankintalaissa soveltamis-

raja. Markkinaoikeus ei myöskään puutu EU-kynnysarvot alittavavasta hankinnasta 

tehtyyn valitukseen. (Karinkanta & Lahtinen 2017, 9.1.) 

 

EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein EU:n komission toimesta. Vii-

meisimmät arvonlisäverottomat EU-kynnysarvot on vahvistettu voimassa oleviksi 

1.1.2018 alkaen. (Julkisten hankintojen neuvontayksikön www-sivut 2019) 

 

Taulukko 4. EU-kynnysarvot (Julkisten hankintojen neuvontayksikön www-sivut 
2019) 
Hankinnan laji Euroa 

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 443 000 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut 1 000 000 

Rakennusurakat 5 548 000 

Käyttöoikeussopimukset 5 548 000 
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8 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli kartoittaa Pori Energia Oy:n lämpökes-

kuksien jätevesilaitteistot sekä suunnitella lämpökeskuksille öljynerotusjärjestelmät. 

Opinnäytetyön osasuorituksena oli tarkoitus tuottaa tilaajalle tarvittavat asiakirjat, joi-

den avulla öljynerottimien asennusurakka voidaan kilpailuttaa ja rakennuttaa. Aika-

taulun venymisestä ja muista haasteista huolimatta opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät 

ja tilaajan käyttöön saatiin luotua tarpeelliset dokumentit ja asiakirjat.  

 

Opinnäytetyön valmistumista viivästytti aiheesta löytyvän materiaalin vähäisyys. Esi-

merkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelmassa öljynerotusjärjestelmiä käsitellään 

melko pintapuolisesti. Myöskään öljynerotuskaivojen asentamisesta olemassa olevaan 

viemäriverkkoon ei löydy tarkkoja ohjeita tai asetuksia. Toinen haasteita aiheuttanut 

asia oli lämpökeskuksien viemärikuvat. Kaikista lämpökeskuksista ei löytynyt yksi-

tyiskohtaisia viemärikuvia, joista olisi selvinnyt esimerkiksi putkikokoja tai viemärei-

den virtaamia. Lisäksi olemassa olevat viemärikuvat olivat huomattavan vanhoja, jo-

ten niiden paikkansa pitävyyttä oli arvioitava kriittisesti.  

 

Näistä edellä mainituista haasteista huolimatta koen onnistuneeni opinnäytetyön teke-

misessä hyvin. Oma tietämykseni öljynerotusjärjestelmistä ennen opinnäytetyön aloit-

tamista oli melko vähäinen. Projektin aikana koen kuitenkin saaneeni kattavan yleis-

käsityksen öljynerotuskaivojen toiminnasta ja suunnittelusta. Lisäksi sain perehtyä tar-

kemmin urakan kilpailuttamiseen sekä urakkatarjouspyynnön laatimiseen. Näistä op-

pimistani asioista tulee olemaan merkittävää hyötyä työtehtävissäni LVI-

suunnittelijana. 

 

Opinnäytetyön tuloksena saadut asiakirjat ja dokumentit tullaan ottamaan tilaajayri-

tyksessä käyttöön, kun öljynerotusjärjestelmien rakennuttaminen tulee ajankoh-

taiseksi. Urakkaa varten luotua urakkatarjouspyyntöasiakirjaa sekä työselostusta voi-

daan käyttää myös myöhemmin pohjana vastaavanlaisissa hankkeissa. 
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