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Toimitusjohtaja Timo Sarlin kertoo, että 
Wavin-Labkon tuotevalikoima kattaa 
liike- ja palvelurakentamisen erotinkai-
vojärjestelmät, haja-asutusalueiden jäte-
vedenkäsittelyjärjestelmät, kiinteistö- ja 
kunnallistekniikan putkisto- ja kaivojär-
jestelmät sekä hule- ja sadevesien käsitte-
lyjärjestelmät.

Q-Bic tasaa 
hulevesien virtaamaa

Hulevesien käsittely puhuttaa viranomaisia 
eli siihen halutaan parannuksia esimerkiksi 
uusien menetelmien kehittämisen kautta. 
Hulevedet ovat ajankohtainen aihe myös 
kuntasektorilla, ja monessa kunnassa asia 
onkin jo edennyt hulevesistrategian laa-
dinnan tasolle.  
 – Kaupunkien keskustojen ja 
asuinalueiden kehittyessä hulevesien 
luontaiset imeytymisalueet vähenevät 
eikä olemassa olevan hulevesiverkoston 
käsittelykapasiteetti riitä koko vesimäärän 
käsittelyyn. Sadevedet ja lumien sulamisve-
det jäävät siis seisomaan kadulle. Tarvitaan 
uutta teknologiaa vesien käsittelyyn, Sarlin 
toteaa. 
 Wavin on kehittänyt Wavin 
Q-Bic -sadevesikasettijärjestelmän, jolla 
voidaan esimerkiksi tasata virtaamaa ja 
varmistaa hulevesiverkoston parempi toi-
mivuus. Q-Bic-järjestelmä soveltuu myös 
hulevesien paikalliseen imeyttämiseen, 
mikäli hulevesiverkostoa ei ole alueella 
olemassa.
 – Q-Bic soveltuu niin hulevesien 
imeytykseen, puskurointiin kuin tasauk-
seenkin lukuisissa ei sovelluskohteissa. 
Järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi 
vähentämässä verkostoon johdettavien 
hulevesien määrää varastoimalla ne maa-
han siellä, missä sataa. Sen avulla voidaan 
tasata tulvahuippuja hulevesiverkostossa. 
Se toimii myös viivytys- tai tasaussäiliönä 
verkoston keskellä, kun verkoston kapasi-
teetti ei riitä. Q-Bic minimoi eroosiovaiku-
tuksia hulevesiviemärin purkupäässä. Sitä 
voidaan myös käyttää vesivarastona, mikäli 
halutaan varastoida sadevesiä hyötykäyttöä 
varten esimerkiksi kasteluvedeksi, Sarlin 
kuvailee.

 Polypropeenista valmistettava 
Q-Bic-sadevesikasetit ovat hyötysuhteel-
taan huomattavasti perinteisiä sepelistä 
rakennettavia  imeytys- ja tasausratkaisuja 
parempi. Q-Bicin veden varastointikyky 
on 95 prosenttia kokonaistilavuudesta, kun 
sepeliratkaisussa hyötytilavuus on noin 30 
prosenttia. 
 Q-Bic-järjestelmä on nopea 
asentaa ja helppo huoltaa. Q-Bicin sisälle 
voidaan mennä viemärihuoltokalustolla 
esimerkiksi tukostilanteessa. Sepelipesässä 
tällainen ei ole mahdollista.

Kouvola valitsi 
Q-Bic-ratkaisun 
Kouvolan keskustassa on ollut jo useam-
man vuoden ajan ongelmana hulevesien 
tulvinta.
 – Kaupungin keskustassa on niin 
paljon kovaa pintaa, että rankkasateen jäl-
keen hulevesijärjestelmän kapasiteetti on 
ylittynyt. Muutamissa kohdissa ongelma on 
ollut erityisen paha. Esimerkiksi keskustan 
kävelykadun pohjoispäässä on esiintynyt 
toistuvasti ongelmia sadeveden kanssa, 
kertoo projekti-insinööri Jarno Hujanen 
Kouvolan Vedestä. 
 Olemassa olevan hulevesiverkos-
ton parantaminen vastaamaan tarvetta olisi 
vaatinut putkilinjan suurentamista melko 
pitkältä matkalta. Ratkaisua mietittäessä 
nousi esille puskurointisäiliön rakentami-
nen puskuroimaan huippuvirtaamaa, ja 
Kouvolan Veden valitsema Wavin Q-Bic 
-järjestelmä sisältyi kokonaistaloudelli-
simmaksi ratkaisuksi osoittautuneeseen 
tarjoukseen. Q-Bic-järjestelmän asennus 
aloitettiin 11. tammikuuta ja työ kesti noin 
kuukauden.
 – Aivan kaikkia vesiä emme tule 
ohjaamaan Q-Bic-säiliöön. Pienimmät 

vesimäärät pääsevät virtaamaan vanhaa 
viemäriä pitkin eli esimerkiksi lumen 
sulamisvedet virtaavat keväällä todennä-
köisesti vanhaan viemäriin. Ensi kesä ja 
syksy sateineen näyttävät siis järjestelmän 
toimivuuden, Hujanen huomauttaa. 
 Q-Bic-järjestelmään kertyvää vettä 

on mahdollista käyttää Kes-
kuspuiston kasteluvetenä. 
Tätä varten järjestelmään 
on lisätty mahdollisuus 
asentaa yhteen tarkastus-
kaivoista pumppu. 
 Timo Sarlin toteaa, että 
kyseessä on suurin Q-Bic-
järjestelmä, jonka Wavin-
Labko on toimittanut. Ka-
settien kokonaistilavuus on 
noin tuhat kuutiometriä. 
Kouvolan toteutuksesta 
saadaan arvokasta tietoa 
tulevia toimituksia varten. 

StormWater-hanke tukee 
teknologiakehitystä

Kouvolan Q-Bic-projekti toteutettiin 
StormWater-hankkeen puitteissa. Storm-
Water-hankkeen päätavoite on ehkäistä ja 
vähentää taajamissa hulevesien haitallisia 
vaikutuksia ja luoda kaupallisesti sovel-
lettuja ratkaisuja niiden hallintaan. Kehi-
tettävillä menetelmillä odotetaan olevan 
huomattavia kaupallisia mahdollisuuksia, 
ja tämän kaupallisen potentiaalin hyödyn-

tämisen arvioidaan tuovan merkittävästi 
uutta Cleantech-liiketoimintaa Etelä-Suo-
men alueelle. Markkinoiden suuruusluokan 
arvioidaan pelkästään Suomessa olevan 
kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.
 StormWater-hanketta toteuttavat 
Helsingin yliopisto, Hollolan kunta, Kun-
nalliset vesilaitokset ja -yhtiöt (Kouvolan 
Vesi ja Lahti Aqua Oy), Lahden tiede- ja 
yrityspuisto Oy ja Aalto-yliopiston Teknil-
linen korkeakoulu.
 – Q-Bic-projektin toteuttaminen 
oli Kouvolan Vedelle suhteellisen edul-
linen investointi, koska StormWater on 
Euroopan Aluekehitysrahaston EAKR:n 
rahoittama hanke, ja saamme noin puolet 
projektin rahoituksesta hankkeen kautta, 
Jarno Hujanen mainitsee. 
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Wavin-Labko Oy on kokenut ympäristöalalla käytettävien 
muovituotteiden valmistaja. Yritys tunnetaan esimerkiksi 
innovatiivisista hulevesien käyttöön tarkoitetuista ratkaisuista.


