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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.

• Tuotekehitys- ja markkinointijohtaja Janne Rautavuori,
p. 02 83 161 

• www.oras.com
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Määrätietoisella tuotekehityksellä tuloksiin
• Lämpimän veden käyttö on yksi suurimmista energiankulutuksen 

lähteistä kotitalouksissa.
– 22 prosenttia taloon tuodusta lämpöenergiasta valuu viemäriin 

käyttöveden mukana. 
• Oraksen tavoitteena on valjastaa korkea teknologinen 

osaaminen helppokäyttöisten ja ekotehokkaiden tuotteiden 
kehittämiseen.
– Oras toi ensimmäisenä markkinoille vipuhanan, jonka käyttö nousi -

70-luvun Suomessa lähes 90 prosenttiin.
– -80-luvulla suihkuihin tulivat termostaattihanat ja -90-luvulla 

elektroniset hanat käytön helpottamiseksi ja veden säästämiseksi.

”Suomalainen on keskimäärin 160 euron edestä suihkussa vuodessa.   
Siitä voidaan puolet säästää, jos halutaan.” – Tuotekehitys- ja 
markkinointijohtaja Janne Rautavuori
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Tuotteiden ekotehokkuuden jatkuvaa 
parantamista 

• -70-luvulla siirryttiin kaksiotehanoista vipuhanaan.
– Vipuhana säästi energiaa yli 30 prosenttia suhteessa 

kaksiotehanoihin. Lisäksi sitä oli helppo käyttää. 
• -80-luvulla suihkuihin tulivat termostaattihanat, jotka säätävät 

veden lämpötilaa ja pitävät sen toivotun lämpöisenä. 
– Vedensäästö nousi 20–40 prosenttia, kun siirryttiin vipuhanasta 

termostaattihanaan.
• -90-luvulla kehitettiin elektroniset hanat, joiden avulla on saatu 

vähennettyä veden hukkakulutusta.
– Kun vipuhana vaihdetaan elektronisen hanaan veden ja energian 

säästö nousee jopa 30-50 prosenttiin.
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Ympäristöystävällisyyttä teknologialla 
• Oras toi markkinoille vipuhanan, jonka käyttö

nousi -70-luvun Suomessa lähes 90 
prosenttiin.
– Vipuhana säästi energiaa yli 30 prosenttia 

suhteessa kaksiotehanoihin. Lisäksi sitä oli 
helppo käyttää. 

• -80-luvulla suihkuihin tulivat 
termostaattihanat, jotka säätävät veden 
lämpötilaa ja pitävät sen toivotun lämpöisenä. 
– Vedensäästö nousi 20-40 prosenttia, kun 

siirryttiin vipuhanasta termostaattihanaan.
• -90-luvulla tulivat elektroniset hanat, joiden 

avulla on saatu vähennettyä veden 
hukkakulutusta.
– Kun vipuhana vaihdetaan elektronisen hanaan 

veden ja energian säästö nousee jopa 30-50 
prosenttiin.
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