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Innovatiivisten vesijärjestelmien ja 
niihin kuuluvien tuotteiden valmistaja 

• Oras Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi vesijärjestelmiä ja niihin 
kuuluvia komponentteja (hanat ja venttiilit). 

• Toimiala: metalliteollisuus, liikevaihto v. 2009 oli 123,2 milj. € ja 
henkilöstöä 1033.

• HSEQ-koordinaattori Sari Sulin, p. 02 83 161 
• www.oras.fi

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Oras
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Ympäristöhyötyjä tuotantoa 
kehittämällä

• Oraksella on jatkuvan parantamisen periaate myös ympäristöasioissa
Tavoitteena energian- ja vedenkulutuksen ja jätteen määrän vähentäminen 

sekä hyötykäytön lisääminen. 
• Hanojen testauksessa käytetään nykyisin paineilmaa. Ennen hanat testattiin 

vedellä.
– Uuden paineilmatestausmenetelmän kautta säästyy vettä ja se on vanhaa 

järjestelmää tarkempi ja nopeampi. 
• Paineilmajärjestelmää uudistetaan. Uudessa järjestelmässä kaikki 

paineilmakompressorit on keskitetty yhteen paikkaan.
– Hukkalämpöä ei synny lämmön talteenottojärjestelmän takia. 
– Takaisinmaksuaika on noin kaksi vuotta.

• Nykyisin kalibrointi tehdään keskitetysti automaattilinjan yhdessä paikassa hanan 
koontivaiheessa. Järjestelmä kierrättää 20–30 litraa 38-asteista vettä. Ennen 
termostaattihanan termostaatti kalibroitiin kokoonpanon lopuksi. Prosessin 
aikana kylmää ja kuumaa vettä juoksutettiin 20–30 litraa hanaa kohden. 
– Vuonna 2009 vettä kului noin 17 000 kuutiota vähemmän kuin edellisvuonna.

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Oras
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Veden ja energian säästöstä
kilpailutekijä

• Oras kehittää tuotantoaan koko ajan ekotehokkaammaksi.
– Hanojen paineilmatestausmenetelmän kautta säästyy vettä.
– Paineilmajärjestelmässä paineilmakompressorit on keskitetty yhteen 

paikkaan, jolloin hukkalämpöä ei synny lämmön talteenottojärjestelmän 
takia.

– Kalibrointi tehdään keskitetysti automaattilinjan yhdessä paikassa hanan 
koontivaiheessa. Järjestelmä kierrättää 20–30 litraa 38-asteista vettä. 
Vuonna 2009 vettä kului noin 17 000 kuutiota vähemmän kuin 
edellisvuonna.

• ”Ympäristöasiat ovat yritykselle taakan sijaan kilpailutekijä, jolla 
erotutaan markkinoilla vastaavanlaisista yrityksistä. Markkinaetu 
ei kuitenkaan synny itsestään, vaan järjestelmällisen 
ympäristöasioiden suunnittelun, ohjaamisen ja seuraamisen 
kautta”, Sari Sulin.

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Oras
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Ympäristöhyötyjä tuotantoa 
kehittämällä

– Hanojen 
paineilmatestausmenetelmän kautta 
säästetään vettä. Ennen hanat 
testattiin vedellä.

– Paineilmajärjestelmässä
paineilmakompressorit on keskitetty 
yhteen paikkaan, jolloin 
hukkalämpöä ei synny lämmön 
talteenottojärjestelmän takia.

– Kalibrointi tehdään keskitetysti 
automaattilinjan yhdessä paikassa 
hanan koontivaiheessa, ei 
kokoonpanon lopuksi.

Vuonna 2009 vettä kului noin 
17 000 kuutiota vähemmän kuin 
edellisvuonna.

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Oras


