
Jalluasema
Akateeminen jaloviinaseura Jallu Ry

 Liian usein käy jallun ollessa juhlaa 
niin, että se loppuu kesken. Siksi tarvirtaan 
Otaniemeen Jalluasema™. Keskeiselle pai-
kalle sijoitetussa asema on automaattiben-
sa-asemaa muistuttava konsepti, jossa maan 
alle sijoitetusta umpisäiliöstä pumpataan 
maksuautomaatin välityksellä kerta-annos 
(0,35 l) jaloviinaa (*) pahimpaan hätään. 
Annoksen hinta on laskettu jaloviinan (*) 
alkon litrahinnan mukaan. Tarvittaessa voi-
daan automaatille hakea myös A-oikeudet 
laillisen operoinnin takaamiseksi. 
 Jotta taataan ostajan täysi-ikäisyys, 

h y v ä k s y -
tään mak-
s u v ä l i -
neeksi vain 
luottokort-
teja tai asennetaan maksuauto-
maattiin biometrisen passin 
tunnistuslaite. Yksi varteenotet-
tava vaihtoehto olisi myös hoi-
taa maksaminen verkkopankin 
kautta siten, että verkkopankki 
antaisi maksaa annoksen vain 

ostajan ollessa yli 20-vuotias. Maksua vastaan annettaisiin hen-
kilölle sitten numerokoodi, jonka avulla asemalta saisi annok-
sensa. Tämän viimeksi mainitun menetelmän etuihin voidaan 
myös lukea se, että monimutkainen menetelmä takaisi jakelun 

estymisen liian päihty-
neille juhlijoille.
 Kyseinen kun-
nianhimoinen, mutta 
kiistatta teekkarien 
elämänlaatua tuntuvas-
ti parantava projekti 
ylittää valitettavas-
ti seuramme budjetin 
moninkertaisesti, seu-
ramme varoista pu-
humattakaan. Siksipä 
pyydämmekin Teekkaritoiminnan edistämisrahastolta avustusta sen 
toteuttamiseen.
 Jalluasema valmistuu puolen vuoden sisällä myönteisestä tuki-
päätöksestä. Aseman mainostus aloitetaan valtavalla hypettämisellä 
samaan aikaan. Valmistuttuaan aseman päälle kiinnitetään suuri ja 
kiiltävä jalo tähti, joka kyllä hoitaa tiedottamisen puolestamme.

Liitteet:
Budjettiarvio
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Uusi

Tarkennettu kuva

Uponor Umpisäiliö 5300L
Uponor Umpisäiliö 5300L

- Erittäin vahva säiliö vaativiin olosuhteisiin
- Vain 1,5 metriä korkea säiliö sopii
matalaan kaivantoon
- Säästää varastointitilaa
- Helppo käsitellä, liikkuu jopa pumppukärryllä

Uuden jätevesiasetuksen voimaantulo on kasvattanut
erillisviemäröinnin kysyntää. Erillisviemäröinnissä
WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet
maapuhdistamoon. Uusi 5,3 m3:n Uponor-umpisäiliö
vastaa nykyisiin vaatimuksiin sekä soveltuu erityisesti
WC-jäteveden keräilyyn.

ASENNUSOHJE
Toimitusaika: 7 Päivää

1.583,49 €

Kuva 1. Esimerkki varteenotettavasta säiliövaihtoehdosta

Kuva 2. Esimerkki pumpusta

Kuva 3. Esimerkki maksuautomaatista


