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1 TARKISTUSLISTA MAAPUHDISTAMOILLE
Suunnittelu ja asennus
• Maahanimeyttämön maaperän tulee olla tutkittu ja todettu imeytykseen soveltuvaksi esim. Nybergin
putkikokeella, rakeisuuskäyrällä tai imeytyskuopalla.
• Tarvittaessa maahanimeyttämön näytteenottoa varten tulee asentaa tarkistusvesiputki imeyttämön
läheisyyteen alavirtaan pohjavesien virtauksen suunnassa.
• Suodattamon pohjan ja reunat voi tarvittaessa eristää ympäröivästä maaperästä muovilla tms.
Routaeristys tehdään tarpeen mukaan.
• Puhdistamoalue sijoitetaan niin, ettei sen yli kulje ajoneuvoliikennettä. Tyhjennysautolla on päästävä
kuitenkin tarpeeksi lähelle saostussäiliöitä.
• Imeytysputket sijoitetaan rinteessä korkeuskäyrien suuntaisesti, ei mäkeä alas. Pintavedet ojitetaan
pois maapuhdistamon kohdalta. Imeytysputkien päihin asennetaan ilmastointiputket ja talon viemäri
tuuletetaan katolle (alipaineventtiiliä ei saa käyttää).
• Käymäläjätteelle on esitettävä asianmukainen käsittelysuunnitelma.
Käyttö ja huolto
• Saostussäiliöt on tyhjennettävä vakituisessa asunnossa vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan
asunnoilla tyhjennys tehdään käytöstä riippuen. Tyhjennykset merkitään huoltopäiväkirjaan.
• Noudata valmistajien ohjeita säiliöiden vedellä täyttämisen suhteen.
• Jos maasuodattamon kokoomakaivossa oleva jätevesi sisältää kiintoainetta tai haisee mädälle, ei
puhdistamo toimi kunnolla.
• Veden seisominen imeytysputkissa on merkki imeytyksen/suodatuksen tukkeutumisesta tai
hetkellisestä ylikuormituksesta. Tukkeutuneet putket huuhdellaan puhtaalla vedellä.
• Jakokaivossa oleva kiintoaine on merkki hoidon ainakin osittaisesta laiminlyönnistä tai hetkellisestä
ylikuormituksesta.
2 TARKISTUSLISTA PIENPUHDISTAMOILLE
Suunnittelu ja asennus
• Pienpuhdistamot vaativat jatkuvaa kuormitusta, eli ne eivät yleensä sovi epäsäännöllisesti käytetyille
kiinteistöille, kuten esim. kesäkäyttöisille vapaa-ajanasunnoille. Puhdistamokohtainen soveltuvuus
tällaiseen kohteeseen tulee varmistaa.
• Puhdistamossa on oltava toimiva menettely ylikuormitusten varalle.
• CE-merkintä ja siihen liittyvä suoritustasoilmoitus helpottavat laitteen toimintaedellytysten
toteamista.
• Pienpuhdistamo ankkuroidaan maaperään tarvittaessa
Käyttö ja huolto
• Ylijäämäliete on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Tyhjennykset merkitään
huoltopäiväkirjaan.
• Puhdistetun veden mukana tuleva kiintoaine kertoo toimivuuden ongelmasta tai huollon
laiminlyönnistä.
• Muut tarkastukset valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
3 TARKISTUSLISTA UMPISÄILIÖILLE
Suunnittelu ja asennus
• Umpisäiliön tulee olla vesitiivis ja tarkoitettu jäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen.
• Umpisäiliössä tulee olla täyttymisen hälytin.
• Umpisäiliö ankkuroidaan maaperään valmistajan ohjeiden mukaan.
• Kaivanto salaojitetaan umpisäiliön valmistajan ohjeiden mukaan.
• Maanpinta muotoillaan ohjaamaan pintavedet poispäin kaivannosta.
Käyttö ja huolto
• Umpisäiliön tyhjennykset merkitään huoltopäiväkirjaan.
• Umpisäiliön tiiveys ja kunto on tarkistettava ainakin kerran viidessä (5) vuodessa.
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