SAOSTUSSÄILIÖIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE
Tämä on perusohje, ohjetta on tarpeen mukaan täydennettävä tiettyyn järjestelmään soveltuvaksi.
Yleistä
Viemäreihin ei saa päästää mitään niihin kuulumatonta, etteivät ne tukkeudu. Öljyt, maalit
liuottimet yms. eivät kuulu viemäriin, luontoon joutuessaan ne pilaavat lähiympäristön tai
aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaran. Samasta syystä kannattaa harkita tarkkaan
esim. kodin putkimiehen, kloorin ja antibakteeristen pesuaineiden käytön tarpeellisuutta.
Pesuaineissa kannattaa suosia vähän fosfaatteja sisältäviä aineita. Mitä vähemmän niitä
käyttää, sitä vähemmän fosforia pääsee jätevesien mukana ympäristöön.
SAOSTUSSÄILIÖT
•
•
•

Täyttymistä on seurattava säännöllisesti
Saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa
Tarvittaessa säiliöt on tyhjennettävä useammin

Täyttymisen seuranta (jos ei täyttymishälytintä)
Seurataan vedenpinnan korkeutta säiliön kaikissa osissa säännöllisesti. Lietteen kertymistä säiliöön seurataan kerran kuukaudessa säiliön ensimmäisen osan takaseinän vierestä.
Lietteen korkeuden voi mitata seuraavasti.
• Pitkän kepin toisen päähän kierretään harsoa, esim. säiliön pohjan ja poistoputken
välisen korkeuden matkalle
• Keppi lasketaan varovasti säiliön pohjalle ja kierretään pari kertaa rauhallisesti
• Keppi nostetaan varovasti ylös ja mitataan lietteen paksuus
• Säiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin kun lietteen pinta on 10 cm:n päässä poistoputken T-haaran alareunasta
Tyhjennyksen yhteydessä tehtävät tarkastukset
• Tyhjennyksen yhteydessä on tarkastettava säiliön kunto silmämääräisesti (esim.
halkeamat, painumat)
• Samalla tarkastetaan lähtevien putkien T-haarojen oikea asema
• Tyhjennyksen jälkeen tarkkaillaan säiliön seinämiä sisäänpäin tulevan vuodon varalta
• Säiliön ensimmäinen osa täytetään vedellä poistoputken alareunaan saakka
• Vedenpinnan korkeutta seurataan jonkin aikaa, jotta huomataan jos säiliö vuotaa
ulospäin
Tarkastuksen yhteydessä havaitut viat ja puutteet kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Huomatut
viat on korjattava mahdollisimman pian ja korjaukset merkittävä päiväkirjaan.
Saostussäiliöiden lietteet on kuljetettava kunnan määräämään loppusijoituspaikkaan.

HUOLTOAIKATAULU
Tässä ohjeessa luetellaan tarvittavat toimenpiteet ja ajankohdat säiliöiden seurantaan ja
huoltoon. Ohjeet toimenpiteiden suorittamiseen löytyvät edellä olevasta käyttö- ja huoltoohjeesta.

Huoltotoimenpiteistä tulee pitää päiväkirjaa, josta ilmenee jokaisen hoitotoimenpiteen syy,
mitä on tehty ja ajankohta.
Vedenkulutuksen seuraaminen on tärkeää etenkin ensimmäisen käyttövuoden aikana,
jotta seurantatarpeet jatkossa voidaan arvioida. Mitä enemmän vettä käytetään, sitä useammin on säiliöitä tarkkailtava.
Päivittäin
Normaalin veden käytön yhteydessä seurataan talousveden makua ja hajua. Vesikalusteiden toimintaa seurataan myös normaalin käytön yhteydessä. Tarvittaessa tutkitaan ongelmien syy ja huolletaan laitteet.
Viikoittain
Jos veden kulutus vaihtelee päivittäin paljon, kirjataan vedenkulutus mittarista tai arvio.
Kaivojen kansien tulee olla paikoillaan. Valumavesiä ei saa päästä kaivoon, eli kaivojen
päällä ei saa olla vettä. Kaivot eivät myöskään saa tulvia
Kuukausittain
Vedenkulutuksen tai arvion kirjaaminen, mikäli ei tehdä viikoittain. Saostussäiliöiden täyttymisen seuraaminen. Saostussäiliön viimeisestä osasta tarkastetaan, ettei sinne ole kertynyt pintalietettä. Lisäksi tarkastetaan tuuletuksen toiminta.
Ensimmäisen käyttövuoden aikana tulee joka kuukausi mitata lietepatjan paksuus
ensimmäisestä osasta ja kirjata tulos huoltopäiväkirjaan. Jatkossa mittaus suoritetaan joka
kolmas kuukausi.
1-2 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan useammin
Saostussäiliöiden tyhjennys ja silmämääräinen tarkistus
Kerran kolmessa vuodessa
Talousveden laadun tarkkailu (mikäli vesi omasta kaivosta)
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