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Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa:
- jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle

RAITA ENVIRONMENT

on ympäristötekniikkaan

erikoistunut yritys.
Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla. Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa alkanut toiminta on laajentunut
1960 luvulla jätevedenpuhdistuslaitteistoihin, 1970 luvulla
biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla kompostointiin.
Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen
lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme
pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutuksen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja
kompostointiratkaisuiksi.
Kokemuksemme mukaan toimitus saa sisältää myös paljon
muuta, kuin pelkästään teknisen laitteiston toimittamisen. Siksi
tarjoamme asiakkaillemme laajempaa toimitusmallia:

.com

raita

RAITA - sustainable solutions – sopimus sisältää:
•

•
•

kustannustehokkaan palvelutoiminnan ammattitaitoisen
asiakaslähtöisen suunnittelun (yhteistyössä itsenäisen
suunnittelijan kanssa) korkealaatuisen teknisen
toteutuksen asiakkaan tarpeen mukaisesti
joustavan asiakkaan tarpeiden mukaan “räätälöidyn”
huoltopalvelun
joustavat rahoitustavat

Ole yhteydessä meihin ja kuule RAITA – sustainable solutions - sopimuksesta lisää.

2

Yrityksen toiminta

Säiliöt, biomoduulisuodatus sivu 15

Erottimet sivu 14

Pumppaamoratkaisut sivu 12

Biologis- kemialliset puhdistamot maatalouden kohteisiin sivu 10

Biologis- kemialliset puhdistamot suurempiin kohteisiin sivu 8

Biologis- kemialliset puhdistamot pienkiinteistöille sivu 4

Biologiset ja biologiskemialliset
RAITA puhdistamot
Biologisetkemialliset
puhdistamot
puhdistavat tehokkaasti kaikki talouden
jätevedet (pesu- ja huuhteluvedet sekä wcvedet). Valmistamme puhdistamoita useaa
eri kokoa ja mallia erilaisiin käyttökohteisiin.
Mallistomme on laaja:
•
•
•

yhden kiinteistön
puhdistamot
useiden kiinteistöjen
yhteispuhdistamot kyläpuhdistamot
maitotilapuhdista
moerikoissovelluk
set

RAITA MULTI puhdistusprosessin vaiheet.
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Puhdistusprosessin
tuottama
liete
käsitellään ja kuivatetaan kompostoitavaksi
puhdistamon
yhteyteen
sijoitetulla
kuivatusyksiköllä.
Vaihtoehtoisesti
liete
voidaan kerätä erilliseen säiliöön, jota
tyhjennetään loka-autolla kunnalliseen lietteenvastaanottopisteeseen.
Puhdistamoiden puhdistusteho vastaa
asetuksen 209/2011 (haja-asutuksen jätevedet) tiukempaa vaatimustasoa. Puhdistamot
on testattu viranomaisvalvonnan alaisissa
testeissä (mm. Suomen ympäristökeskuksen
testaus) sekä lukuisissa käytännön kohteissa.

Puhdistettu vesi voidaan johtaa luontoon,
joko
avo-ojaan
tai
pienimuotoiseen
imeytykseen
tai
suodatukseen.
Valikoimastamme löytyy myös suodatuslevyjä
ja biomoduuleja, joiden avulla imeytys tai
suodatus on rakennettavissa pieneen tilaan
(sivu 15). Puhdistamossa jäteveden puhdistus
tapahtuu tehokkaasti pienessä tilassa. Se on
hankinta- ja käyttökustannukseltaan edullinen.
Puhdistamo voidaan liittää RRC (Raita
remote control) valvontaan, jolloin sen
toiminta on automaattisesti tarkailussa 24/7.
Ilman RRC:tä puhdistamoiden hoitoon
kuluu aikaa 10-30 minuuttia kuukaudessa.

RRC - RAITA remote control
- H2S loggerit, H2S seurantalaitteet on-lineH2S
mittaukset ja RAITA H2S-OFF ehkäisy RAITA REMOTE CONTROL - etäseurantalaitteet
puhdistamoille, pumppaamoille, RAITA H2S-OFF
järjestelmille

Laitteistojen etäseuranta
RRC on kehitetty laitteistojen ja palvelujemme etäseurantaan. Voimme
seurata laitteiden toimintaa, mittatuloksia, säätää laitteistoja etäältä.

Automaattiset toiminnan ohjaukset
RRC säätää laitteita automaattisesti kuormitus- ja käyttötilanteiden
kohteessa vaihtuessa.

Puhdistamot 1-3 taloutta:
Tehokasta, helppohoitoista jäteveden puhdistusta
Pientalon puhdistamo on edullinen hankkia ja käytössään varmatoiminen
ja pitkäikäinen. Käyttökulut koostuvat energiasta, kemikaalista ja
lietteentyhjennyksestä. Vuotuinen käyttökustannus on 30-50 euroa /
käyttäjä. Tekninen huolto suositellaan tehtäväksi 1-3 vuoden välein.
Sopimukseen perustuvaan huollon vuotuiseksi kustannukseksi muodostuu 30-50 euroa/ käyttäjä. Käyttökulu vaihtelee puhdistamon koon ja
käyttöasteen mukaan.
Usean kiinteistön liittäminen samaan puhdistamoon tuo merkittäviä
säästöjä hankinta – ja käyttökuluissa. Liittäminen tapahtuu
viettoviemärillä tai paineviemäröinnillä (pumppaamo).
Puhdistamotoimituksemme on sisällöltään laaja:
Toimitus sisältää laitteiston sekä asennus- ja käyttöohjeet
Puhdistamon asennuksen tarkastus kuuluu toimitukseen
Puhdistusprosessin käynnistys kuuluu toimitukseen
Käyttökoulutus käyttäjille kuuluu toimitukseen
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Suuremmat puhdistamot 3-200 taloutta:
Edullista yhteispuhdistusta
Suuremmat puhdistamot ovat edullisia
hankkia ja käyttää. Puhdistamon hankinta- ja
käyttökustannukset jaetaan useamman liittyjän
kesken,
joka
pienentää
huomattavasti
kustannuksia liittyjää kohden. Liittymiseen
käytetään
useimmiten
paineviemäröintiä
(pumppaamo). Ravintolat, suurkeittiöt, korjaamot
ym. kohteet varustetaan tarvittavilla erottimilla
(hiekka, rasva, öljy).
Yhteispuhdistamoa varustetaan tehostetulla
esikäsittelyllä (esi-ilmastus, välppä, hiekan
erotus),
RRC
valvonnalla
(etävalvonta,
seurantasopimus) ja tehostetulla prosessin
seurannalla
(alkaliteetin
säätölaitteet,
etävalvonta).

Puhdistamo liitetään useimmiten ammattimaisen huollon piiriin.
Yhteispuhdistamoiden puhdistus on tehokasta
ja varmatoimista ja saavutettava puhdistustulos
(BOD7 5-7 mg/l, P >0,7 mg/ l, N >30 mg/l) on
suurten
kaupunkien
nykyaikaisten
puhdistamoiden puhdistustehojen luokkaa.
Käyttö (energia, kemikaali, liete, huollot) on
edullista (20 senttiä-1 euroa puhdistettua jätevesi
m3 (1000 l) kohden).
Ravintolat, suurkeittiöt, korjaamot ym. kohteet
varustetaan tarvittavilla erottimilla (hiekka, rasva,
öljy).

Puhdistamotoimituksemme on sisällöltään laaja:
Toimitus sisältää yhteispuhdistamolaitteistojen
mitoituksen kohteeseen (yhteistyössä suunnittelijan
kanssa)
Toimitus sisältää tarvittaessa myös linjaston mitoituspalvelun (yhteistyössä suunnittelijan kanssa)
Toimitus sisältää laitteiston sekä asennus- ja käyttöohjeet
Puhdistamon asennuksen tarkastus kuuluu toimitukseen
Puhdistusprosessin käynnistys kuuluu toimitukseen
Käyttökoulutus käyttäjille kuuluu toimitukseen
Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuussopimusta (sivu 2):
Ole yhteydessä meihin ja kuule RAITA – sustainable solutions - sopimuksesta lisää.
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Suuret puhdistamot:
BAT tekniikkaa - varmaa toimintaa
BAT (best available technology)
tekniikkaa RAITA puhdistamoissa:
RAITA puhdistamoissa käytetään Suomessa
kehitettyjä menetelmiä ja tekniikoita korkean
puhdistustuloksen ja toimintavarmuuden saavuttamiseksi.
Kehittämiämme tekniikoita ovat muun muassa
MVCT erottelutekniikka esikäsittelyssä, SWS
lietteenerottelutekniikka puhdistuksen prosessivaiheissa biologisessa ja kemiallisessa puhdis-

tuksessa ja PSWS ja UV-DEF tertiäärikäsittelyt.
BAT tekniikoiden ansiosta puhdistamomme ovat
tehokkuuden ja helppohoitoisuuden lisäksi
edullisia hankkia ja käyttää.
Puhdistamoissamme käytetyt komponentit
ovat korkealaatuisia; pumput (Grundfos, Xylem,
ABS), ilmantuottolaitteet, ohjaustekniikka (SIEMENS) ovat johtavien valmistajien tuotteita.
Suuret puhdistamot liitetään useimmiten ammattimaisen huollon piiriin.

- RAITA 2-linjainen - prosessikaavio
lietteen palautuspumppaus
odotustilan automaattinen ravinnesyöttö

A

välppä

keräys, tasaus,
esi-ilmastus
mittaus

ilmastus, kemikalointi;
annostus, sekoitus,
saostus, selkeytys,
putkistojen puhdistus
jälkisaostus
ilmastus, kemikalointi;
annostus, sekoitus,
saostus, selkeytys,
putkistojen puhdistus

B
odotustilan automaattinen ravinnesyöttö
lietteen palautuspumppaus

8

automaattinen pH.n
mittaus & säätö

Orgaanisen aineen (BOD) poisto,
nitrifikaatio, denitrifikaatio
fosfaatin reagointi ja saostus

automaattinen
lietteenkeräys
lietesäiliöön
automaattinen pH.n
mittaus & säätö

uv

Maatalouden puhdistamot:
BAT tekniikkaa - varmaa toimintaa
Toimitamme puhdistamoita maatalouksille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Niitä käytetään useissa
maatalouden ja sen sivuelinkeinojen tuottaman
jäteveden puhdistuksessa.

Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen jätevedet
kannattaa käsitellä yhdessä tilan asuintalojen
jäteveden kanssa.

Puhdistamotoimituksemme on sisällöltään laaja:
• Toimitus sisältää yhteispuhdistamolaitteistojen mitoituksen kohteeseen (yhteistyössä suunnittelijan kanssa)
• Toimitus sisältää tarvittaessa myös linjaston mitoituspalvelun (yhteistyössä suunnittelijan kanssa)
• Toimitus sisältää laitteiston sekä asennus- ja käyttöohjeet
• Puhdistamon asennuksen tarkastus kuuluu toimitukseen
• Puhdistusprosessin käynnistys kuuluu toimitukseen
• Käyttökoulutus käyttäjille kuuluu toimitukseen

- RAITA 1-linjainen GR - prosessikaavio

Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuussopimusta (sivu 2).
Ole yhteydessä meihin ja kuule RAITA – sustainable solutions - sopimuksesta lisää.

Olemme toimittaneet järjestelmiä maidontuotannon, lintukasvatuksen, perunan ja juuresten
kuorinnan,
kalankasvatuksen,
eläinten
kasvatuksen (jaloittelutarhat) sekä jätteiden
kompostoinnin (suotovedet) kohteisiin.

lietteen palautuspumppaus
odotustilan automaattinen ravinnesyöttö

A
rasvanerotus
rasvaisille vesille

saniteetti
jätevedet

keräys, tasaus,
esi-ilmastus
mittaus

ilmastus, kemikalointi;
annostus, sekoitus,
saostus, selkeytys,
putkistojen puhdistus

luontoon

automaattinen
lietteenkeräys
llietesäiliöön tai
kuivatukseen
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Pumppaamot ja hajunpoisto
Kiinteistöpumppaamot

Kaivovalikoimamme on erittäin laaja, (dia 600 mm, 950
mm, 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm, 2500 mm) ja se on
korkeuden osalta moduulirakenteinen.

Valikoimastamme kiinteistöpumppaamoiksi soveltuvat halkaisijakoolta 600 mm, 950 mm sekä 1200 mm kokoiset kaivot.
Kaivojen korkeus “räätälöidään” kohteen vesimäärän ja olosuhteiden mukaisesti.

Valikoimassamme on johtavien pumppuvalmistajien
(Grundfos, Xylem, Flygt, Abs) parhaat tuotteet.

Linjapumppaamon kaivoratkaisuiksi soveltuvat halkaisijakoolta 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm tai 2500 mm kokoiset
kaivot. Kaivojen korkeus “räätälöidään” kohteen vesimäärän ja olosuhteiden mukaisesti.

Pumppujen ohjaustekniikkana käytämme pinnanseurantaa
vipoilla tai paineantureilla.

Turvapumppaamon toteutukseen soveltuvat kaikki kaivokoot. Teknisten laitteiden sijoittaminen kuiviin tiloihin helpottaa
huoltoa sekä pidentää ohjaustekniikan ja pumppujen käyttöikää.

Pumppujen toimintaa ohjataan ohjauskeskuksella, joka on
varustettu kohteeseen soveltuvalla seurannalla (huomiovalo,
gsm-viestitin,
radioviestitin,
kameraseuranta,
etäkäyttömahdollisuus).

H2S (rikkivety) ehkäisy
Rikkivedyn muodostuminen ehkäistään pitämällä jätevesi
hapellisena, jätevettä
ilmastamalla tai lisäämällä jäteveteen Nutriox -No3
(kalsiumnitraattia).
Ehkäisy on:
- Yksinkertainen järjestelmä
- Yksi toimenpide auttaa koko linjaan
- Poistaa myös korroosiovaikutuksen
- Poistaa (työ)terveysriskin
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Linjapumppaamot

Turvapumppaamot

Pumppaamot huoltorakennuksella
Pumppaamorakennuksemme ovat moduulirakenteisia asiakkaan valitsemalla pintamateriaalilla toimitettuja ratkaisuja.
Pumppaamojen saneeraukset
Laajaa kaivomallistoamme käyttäen pumppaamojen saneeraus on edullinen ratkaisu. Saneerauksessa voidaan
hyödyntää vanhat käyttökelpoiset tilat, säiliöt.

Erottimet

Rasvanerotin-, öljynerotin- sekä hiekanerotinmallistomme perustuu Suomen
rakentamismääräyskokoelman (28208-D1_2007) mukaiseen mitoitukseen.

STOPGREASE - rasvanerottimet
Rasvanerottimia käytetään erottamaan jätevedestä rasvaa ja
kasviperäisiä öljyjä. Tämä on tärkeää sillä jäähtyessään
rasva kovettuu ja aiheuttaa tukkeumia viemäriputkistossa.
Yleisimmin rasvanerottimia tarvitaan keittiöissä, hotelleissa,
ravintoloissa, grilleissä, teurastamoissa, leipomoissa, maito-,
liha- ja kalateollisuudessa sekä muilla toimialoilla, joiden
jätevedet sisältävät paljon rasvaa ja kasviperäisiä öljyjä.
Rasvanerotuskaivossa vettä kevyempi rasva ja öljypartikkelit jäävät erotuskaivon pintaan ja puhdistettu jätevesi
johdetaan eteenpäin.

STOPOIL – öljynerottimet
Öljynerottimien toiminta perustuu öljyn ja polttoaineen
erottamiseen vedestä painovoimaisesti, öljytuotteiden
noustessa vettä kevyempinä pintaan.
I-luokan öljynerottimilla puhdistetaan öljyistä sadevettä,
jätevettä tai teollisuuden vesiä jotta ne voitaisiin viemäröidä tai
johtaa luontoon.
II-luokan öljynerottimia käytetään erottamaan sadevedestä tai teollisuuden jätevesistä öljyä ennen viemäröintiä.
Niitä käytetään yleisimmin mm. parkkipaikoilla, teollisuudessa, romuttamoilla sekä autokorjaamoilla ja -halleilla.

STOPSAND – hiekanerottimet
Hiekanerottimia käytetään hiekan erottamiseen jätevedestä.
Hiekka erottuu painovoimaisesti säiliön pohjalle. Erottimia on
laaja mallisto erikokoisiin kohteisiin
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Säiliöt
Umpisäiliömme ja saostuskaivomme ovat kokoluokkaan 4,5 m3 saakka valmistettu rotaatiovalulla polyeteenimuovista. Tätä suuremmat
säiliöt ovat lasikuitua.
Saostuskaivot on varustettu poistosuodattimella. Saostuskaivoja käytetään esikäsittelyyn
ennen biologista puhdistusta (biomoduulit).

Biomoduulijärjestelmät,
fosforinpoistojärjestelmät
Biomoduulit toimivat kasvualustana jäteveden puhdistusmikrobeille.
Moduulien rakenteen ansiosta niissä on paljon kasvualustaa sekä hyvä ilmankierto.
Biomoduuleilla puhdistus imeytys- tai suodatuskentässä voidaan suorittaa pienessä tilassa.
Biologisen puhdistuksen rinnalle tai jälkeen voidaan toimittaa fosforinpoistojärjestelmä.
Mallistossamme on valmiita paketteja erilaisiin kohteisiin.

Säiliöt toimitetaan ankkurointipaketin kanssa.
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Haja-asutuksen ympäristötekniikkaa
isompiin ja haastaviin kohteisiin
RAITA

ENVIRONMENT

on
ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys. Yrityksen
tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla.
Kiitos pitkän kokemuksen, pystyy environment
RAITA technology toteuttamaan myös suurempia
ja haastavampia kohteita ja kokonaisuuksia.

Kuusikkotie 25, 01380
Vantaa NÄYTTELY

Pyydä kilpailukykyinen ratkaisu
kohteeseesi

Myös muita ratkaisuja:
Domestic – tuotteet loma-asunnoille
ja pientaloille omassa esitteessään.
Tutustu lähemmin www.raita.com
sivuilla eri tuotteiden toimintaan ja malleihin.

Tuotteemme edustavat alan terävintä kehitystä
tarjoten tehokkaita ja luotettavia menetelmiä
tämän päivän tarpeisiin.
BAT (best available techlogy) tarkoittaa korkealaatuista teknistä toteutusta kilpailukykyiseen
hintaan.
Tarjoamme asiakkaillemme laajempaa toimintamallia, kumppanuussopimusta (sivu 2).

Astrakanintie 194, 05200
Rajamäki TUOTANTO,
TAVARATOIMITUKSET

+358 400 912 111 | info@raita.com

raita.com

