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– Hätäsuihkuvalmistajana 
meidän tulee tietää vaaran-
tuottaja, vaaran kohde ja muut 
kohteen olosuhteet, näiden pe-
rusteella valitaan sopiva koko-
naisuus, joko valmiita tuotteita 
tai projektikohtainen toteutus. 
Valmistajan ominaisuudessa 
lähtökohtamme on vähän eri-
lainen kuin muilla toimijoilla 
Suomessa, jotka ovat pääasi-
assa tuotteiden välitysliikkeitä. 
Me valmistamme ja myymme 
näitä tuotteita itse, mutta tämän 
lisäksi meillä on myös jäl-
leenmyyjiä. Vaikka toimimme 
suoraan teollisuuden kanssa, 
meillä on myös hyvin paljon 
jälleenmyyjien kautta tapahtu-
vaa kaupankäyntiä, esimerkiksi 
LVI-puolella, maajohtaja Timo 
Moisio kertoo.

Tällä hetkellä lastausalueet, 
satama- ja rautatieliikenne vaa-
tivat Moision mukaan turvalli-
suusinvestointeja aika voimak-
kaasti. Sille puolelle Krusman 
Hätäsuihkut Oy:llä on tarjolla 
ulos sopivia malleja hyvinkin 
laajalla skaalalla, joiden lisäksi 
tuotteita voidaan räätälöidä 
tarvittaessa asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Krusman Hätäsuihkut 
Oy myy kokonaisuuksia, siir-
rettävästä silmäsuihkusta aina 
hätäsuihkukoppiin tai koko-
naiseen järjestelmään saakka. 

– Meillä löytyy kaikki tarvit-
tava, joten tarjoamme hätäsuih-
kupuolen koko laajuudessaan. 
Kun olemme pohjoismainen 
valmistaja, voimme räätälöidä 
tuotteita asiakastarpeita vas-
taaviksi.  Toimitukset tulevat 
läheltä asiakasta ja tuotteet 
soveltuvat käyttöympäristöönsä 
täydellisesti. On hyvin tärkeää, 
että hätäsuihkut soveltuvat poh-
joiseen ilmastoon ja toimivat 
myös vaativissa olosuhteissa, 
Moisio painottaa. 

Krusman Hätäsuihkut Oy on askeleen edellä

Krusmanin Västeråsin teh-
taalta lähtevä tilaus on jo pa-
rissa päivässä asennuspaikalla. 
Lisäksi käytämme suomalaisia 
alihankkijoita monissa tuotteis-
samme enenevässä määrin.

Standardit täyttävä 
tuotteisto

– Tuotteidemme on aina 
täytettävä niille asetetut stan-
dardit ja oltava 100 %:sen 
käyttövarmoja. 

Moisio kertoo, että Krusman 
tuotteissa käytetään laadukasta 
terästä, joka tulee Pohjoismais-
ta ja myös tuotteissa käytettävät 
putket ovat markkinoiden pa-
rasta laatua. 

– Jos teemme stainless steel 
-hätäsuihkun, se on meillä aina 
haponkestävää terästä. Halu-
amme olla markkinoiden paras, 
jolloin emme voi olla se halvin 
mutta pitkässä juoksussa laatu 
tulee aina halvimmaksi. 

Krusmanilla on laaja ulos 
tulevien ja siirrettävien hätä-

suihkujen valikoima.
– 7040-sarjan siirrettävä 

hätäsuihku on siirrettävissä 
trukilla, joten se voidaan viedä 
isolla varastoalueella juuri 
haluttuun paikkaan ja kytkeä 
sähköihin, jonka jälkeen se on 
käyttövalmis. Tilanteen muut-
tuessa tuote voidaan taas siirtää 
toiselle puolelle varastoaluetta. 
Meillä on myös vetokoukun pe-
rässä kulkevia tuotteita, Moisio 
esittelee. 

LVI-suunnittelijoiden 
apuna

Suunnittelijan on Moision 
mukaan tärkeää ymmärtää hätä-
suihkujen suuret vesivirrat, var-
sinkin jos suunnitellaan isom-
pia laitoksia. Myös säädökset 
ovat uudistuneet ja tiukentuneet 
todella paljon viime vuosina. 
Toimimme suunnittelijoiden 
apuna asiantuntijan ominaisuu-
dessa. Valmistajana Krusman 
Hätäsuihkut haluaa palvella 
koko ketjua suunnittelijasta 

asentajaan ja aina loppukäyttä-
jiin saakka.

– Tällä hetkellä hätäsuihku-
jen veden tulee olla temperoi-
tua, koska kemikaalia päällensä 
saaneen henkilön huuhteluaika 
on minimissään 15 minuut-
tia. Tämä tarkoittaa melkoista 
vesimäärää, koska virtaaman 
on oltava hätäsuihkussa mini-
missään 76 litraa minuutissa. 
Vesimäärän tulee olla vähintään 
15–20-asteista, ettei se aiheuta 
huuhtelijalle hypotermian vaa-
raa. Suunnittelijan on mietittävä 
sopiva lämmitysmuoto, jolla 
näin suuret vesimäärät saadaan 
pidettyä lämpimänä. Myös 
viemäröinti on hyvä miettiä 
toimivaksi jo hätäsuihkujen 
testauksenkin takia. 

Hätäsuihkut osaksi 
automaatiojärjestelmää

Hätäsuihkujen osalta liitän-
tä automaatiojärjestelmään 
nykyään on itsestään selvyys, 
joka tuo myös teknisiä mah-
dollisuuksia. Hätäsuihkussa voi 
esimerkiksi olla virtauskytkin, 
joka toimii myös virtausnäyt-
tönä, joka kertoo tehtaan jär-
jestelmälle minä päivänä ja 
millä virtaamalla hätäsuihku 
on testattu.  

– Sen lisäksi, että hätäsuihkut 
suunnitellaan ja asennetaan 
oikein, erittäin tärkeää on myös 
hätäsuihkujen ylläpito ja sään-
nöllinen testaus. Näiden osalta 
tulee helposti puutteita, ellei 
käyttöhenkilökuntaa opasteta 
ja laadita selkeää ohjeistusta. 
Kun hätäsuihkuja testataan 
riittävän usein, varmistetaan 

järjestelmän toimivuus ja sa-
malla putkistossa seisovaa vettä 
saadaan liikutettua.  

Laitteet kohteeseen 
valmiina yksiköinä

– Tuotteemme testataan ja 
koeponnistetaan tehtaalla, kos-
ka ne ovat paineenalaisia tuot-
teita ja sähköasennusten osalta 
tulee varmistaa komponenttien 
toiminta. Laitteet toimitetaan 
joko täysin käyttövalmiina 
tai ne kootaan maksimissaan 
kolmesta osasta. Haluamme 
helpottaa asennusta, joten lii-
toksia tehdään mahdollisimman 
vähän työmaalla jolloin vuo-
tokohtia on mahdollisimman 
vähän. Isommat yksiköt tulevat 
käytännössä täysin käyttöval-
miina. Toimituksemme tule-
vat suoraan tehtaalta, Moisio 
muistuttaa.

Sisätiloihin tuleviin yhdistel-
mäsuihkuihin on mahdollista 
valita integroidut turvasekoit-
timet, joka helpottaa asentajan 
työtä – samalla saadaan siistim-
pi lopputulos.

Uudet EN-direktiivit 
voimaan tänä vuonna

EN-direktiivit ovat Moision 
mukaan uudistumassa ja niiden 
pitäisi tulla voimaan jo tänä 
vuonna, eli ne tulevat vähän 
ajateltua nopeammin. 

– Tällä hetkellä on voimassa 

EN 15 154 standardi, jossa on 
yhteensä kuusi osaa, joista osat 
1-4 ovat jo olleet käytössä, 
mutta osat 5-6 tulevat voimaan 
myöhemmin tänä vuonna tai 
viimeistään ensi vuoden alussa. 
Nämä vaikuttavat jälleen Suo-
menkin tilanteeseen. Suomen 
oma kansallinen standardi on 
jo jäänyt pois. Nettisivuiltamme 
löytyy ajantasaista lisätietoa 
standardeista, joita suunnitteli-
jatkin tarvitsevat. 

Turvallisuudessa 
hätäsuihkujen osalta 
merkittäviä puutteita

Tukesin tekemien tutkimus-
ten ja tarkastusten jälkeen ra-
porteissa oli nähtävillä puut-
teita, ihan reilulla kädellä. 
Kun Tukes teki vuoden 2018 
lokakuussa erikoistarkastuk-
sia pienemmissä kemikaaleja 
käyttävissä yrityksissä, siellä 
oli paljon puutteita, jotka olisi 
korjattava turvallisuuden saat-
tamiseksi hyvälle tasolle. 

Krusman on laatusertifioitu 
ISO 9001 mukaisesti sekä 
ympäristösertifioitu ISO 14001 
mukaisesti. Tuotteet täyttävät 
kaikki Eurooppalaiset ja kan-
sainväliset standardit. Krus-
man-tuotteita myyvät esimer-
kiksi: Ahlsell Oy, LVI-Dahl Oy, 
Onninen Oy, Warla Trade Oy, 
Etra Oy, Procurator Oy.

Krusman on Skandinavian johtava silmäsuihkujen, hätäsuihkujen, 
yhdistelmäsuihkujen sekä eristettyjen suihkukoppien ja ulkotiloihin 
sopivien suihkujen valmistaja. Yritys on jatkuvasti ajan tasalla työ-
ympäristöjen riskienhallintaan sekä silmä- ja hätäsuihkuja koskeviin 
lakeihin ja vaatimuksiin liittyen.

www.krusmanhätäsuihkut.fi
(https://www.krusmanhatasuihkut.fi)


