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Maapuhdistamon 
sijoittaminen
Ota suunnittelija avuksi! Erillisen maapuhdistamon suunnit
telussa pitää ottaa huomioon jäteveden määrän ohella myös 
paikallisiin olosuhteisiin liittyviä tekijöitä:

• maaperä ja maalajit
• pohjavesi ja sen korkeusvaihtelut
• korkeussuhteet ja pinnanmuodot
• kaivojen sijainnit
• kallioperän läheisyys ja pinnan muoto
• etäisyys vesistöön
• ilmasto ja maaperän routivuus
• paikkakuntakohtaiset määräykset

Erityisesti maahanimeyttämöä suunniteltaessa tarvitaan 
usein koekaivaus maan rakeisuusanalyysiä varten sekä 
pohja vesiolosuhteiden tutkimiseksi. Nämä ratkaisevat jäte
veden imeyttämiskyvyn ympäröiviin maakerroksiin.

Mitä piirustuksia tarvitaan?
Maapuhdistamoa suunniteltaessa tarvitaan ote perus
kartasta ja asemapiirros alueesta. Ne ovat tarpeen myös 
lupa hakemuksen yhteydessä.  
Lisäksi on tehtävä poikkileikkauskuva, jossa näkyvät korke
usasemat, sepelin ja hiekan laadut (ks. seuraava sivu) sekä 
piirros järjestelmän toteutuksesta.

Monta huolta vähemmän Upono-
rin luotettavilla ratkaisuilla

Onnittelemme laatuvalinnasta.  
Uponorin jätevesijärjestelmällä  
tonttinne jätevesihuolto hoituu turval
lisesti, huomaamattomasti ja luotet
tavasti – uusien jätevesivaatimusten 
mukaan. Korkea laatu varmistaa  
Uponorjätevesijärjestelmän pitkäikäi
syyden ja varmatoimisuuden; jatkossa 
voitte keskittyä huolettomaan asumi
seen ilman jätevesipulmia. 

Pyydämme teitä käyttämään pienen 
hetken asennusohjeiden lukemiseen. 
Koska asennus on tärkeä osa jäteve
sijärjestelmän toimivuutta, suositte
lemme asennustyön teettämistä alan 
ammattilaisella. Ammattitaitoisella 
asennuksella varmistatte, että uusi jär
jestelmänne täyttää tehtävänsä tehok
kaana ja ympäristöystävällisenä jäte
vesien puhdistajana ja keräilijänä.

Palvelemme teitä myös jatkossa.  
Kotisivuiltamme www.uponor.fi löy
dätte viimeisintä tietoa jätevesijär
jestelmistä, mm. niiden huollosta ja 
käytöstä.
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Maapuhdistamoiden rakenne ja mitat

Merkityt suojaetäisyydet ovat 
ohjeellisia. Tarkat mitat, joihin 
vaikuttaa mm. tontin maaperä, 
määräytyvät tapauskohtaisesti. 

Huom! 
Imeytys/suodatusputket 
korkeuskäyrien  
suuntaisesti.

Kaivo

Suunta ja etäisyys 
kaivoihin 200 m:n 
säteellä selvitettävä.

Etäisyys taloon 
väh. 5 m

Loka-auton 
pääsy riittävän 
lähelle

Etäisyys tiehen 
ja tontin rajaan 
vähintään 5 m Etäisyys ojaan 

vähintään 10 m

• Pystysuora etäisyys imeytysputkiston ja 
  pohjaveden pinnan välillä vähintään 1 m 
• Sijoitettava alemmaksi kuin oma tai naapurin  
  talousvesikaivo

Suojaetäisyys  
vesistöön väh. 30 m

HUOMIOITAVAA SÄILIÖIDEN  
ASENNUKSESSA JA 
SIJOITTELUSSA:

 ➤ etäisyys liikennöidyille alueille

 ➤ säiliöiden kaivantojen 
salaojitus

 ➤ varmista säiliöiden sallitut  
maksimiasennussyvyydet

 ➤ asenna säiliö mahdollisimman 
lähelle maan pintaan 

 ➤ suojaa säiliöt ja viemäriput-
ki jäätymiseltä tarvittaessa 
routaeristyslevyillä

 ➤ muotoile maan pinnat siten,  
että pintavedet ohjautuvat  
säiliöstä poispäin

 ➤ säiliöiden maatiivistykset ja  
ankkuroinnit ko. säiliötyypin 
asennusohjeen, tyyppikuvan ja 
ankkurointiohjeen mukaisesti

 ➤ noudata jätevesisuunnittelijan 
tekemää jätevesisuunnitelmaa

Maahanimeyttämö soveltuu hyvin vettäläpäisevään maa
perään kuten hiekka ja soramaaperään. Maahanimeyttä
möstä vedet virtaavat lopulta pohjavesiin. Maasuodatin on 
tiivin maaperän kuten savi ja silttimaiden ratkaisu. Maa
suodattimesta vedet johdetaan lopulta pintavesiin avoojaan.

Maahanimeyttämö tai maasuodattamo voidaan rakentaa jo
ko yhtenäiseksi kentäksi, jolloin putkien etäisyys toisistaan 
on 1,5 m tai ne voidaan rakentaa erillisinä ojina, jolloin putki
en etäisyys toistaan on noin 2 m.

Loppu- 
täyttö

Sepeli 
16–32 mm

Imeytysputki Suodatinkangas Imeytysputki A = Väh. 5 cm

A

40
 c

m ≥9
0 

cm

Etäisyys pohjaveden
ylimpään pintaan > 1 m

100 cm

≥ 200 cm (kentässä 150 cm)

100 cm

Vaihtoehto B: Maahanimeyttämö (erillisojasto)

Vaihtoehto A: Maasuodattamo

Loppu-
täyttö

Sepeli 
16–32 mm
Suodatin-
hiekka
0–8 mm

Kokoomasora 
8–16 mm

Suodatinkangas Imeytysputki Kokoomasalaoja
A = Väh. 5 cm

A

≥9
0 

cm

85
 c

m

25
 c

m

30
 c

m

Etäisyys pohjaveden ylimpään pintaan > 25 cm

40
 c

m
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Näin asennat Uponorsaostussäiliön

Saostussäiliön asentaminen 
Saostussäiliön kaivannon koko mitoitetaan niin, että ankku
rointilevyt mahtuvat säiliön sivuille. Kaivannon tulee olla noin 
15 cm syvemmällä kuin säiliön pohja. Tasaa kaivannon poh
jalle sora tai hiekkakeros ja tiivistä pohja. Siirrä saostussäiliö 
alas kaivantoon nostoliinoilla. Tarkista, että säilön korkeusase
ma on oikea tuloviemäriin ja maapuhdimokenttään nähden. 
Saostussäiliön suurin peitesyvyys tuloyhteestä maan pinnalle 
on 1 m. Täytä saostussäiliö lopuksi vedellä.

Ankkurointi 
Jos maa on vetinen, saostussäiliö on ankkuroitava Uponor
ankkurointijärjestelmällä. Vedä sidontaliinat säiliön yli. Asenna 
ankkurointilevyt säiliön pohjan tasalle ja kokonaan säiliön poh
jaalan ulkopuolelle. Esikiristä sidontaliinat. Laita n. 20 cm pak
suudelta hiekkaa ankkurointilevyjen päälle. Kiristä sidontaliinat 
niin kireälle, että ankkurointilevyt ovat nousemaisillaan ylös.

1m3  saostussäiliön 
ankkurointi

2m3 saostussäiliön 
ankkurointi

3m3 saostussäiliön ankkurointi

Kaivannon täyttäminen 
Täytä saostussäiliön ympärys kivettömällä hiekalla ja tiivis
tä se täryttämällä n. 30 cm kerroksina. Liitä talosta tuleva 110 
mm:n viemäriputki (kaltevuus 1–2 cm/m) saostussäiliön tulo
yhteeseen. 

Viemärituuletus 
Talon jätevesiviemäri on aina tuuletettava katolle. Asenna 
tuuletusputkenpää reilusti yli katon harjan ja mahdollisimman 
kauas tuloilmaaukoista.

Veden jakaminen maapuhdistamokenttään 
Saostussäiliöitä on eri tyyppisiä ja eri kokoisia. Veden jako voi
daan tehdä joko erillisellä jakokaivolla tai saostussäiliön sisään 
rakennetuin virtaussäätimin. Jakokaivolla varustettu kenttä voi 
sisältää 2–6 imeytysputkea, kun taas saostussäiliöön sijoite
tuilla virtaussäätimillä voidaan rakentaa kenttä, jossa on kah
det imeytysputket. Jakokaivo mahdollistaa saos 
tussäiliön ja maasuodattmon vapaan sijoittelun toisiinsa näh
den.

Sisään rakennetut virtaussäätimet, saostussäiliö 1 m3 

Saostussäiliöstä lähtee kaksi 110 mm lähtöyhdettä. Nii
hin asennetaan kumirengastiivisteet ja sen jälkeen taivutus
kulmat. Taivutuskulma mahdollistaa putkien suuntaamisen 
oikeaan suuntaan. Taivutuskulmista lähdetään reiättömällä 
110 mm:n putkella.
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1 m3 saostussäiliön nousuputken asennusohjeet 

1. Irrota nousuputki 
kuljetusasennosta
Nousuputki (A) on kuljetuk
sen ja varastoinnin ajan ylös
alaisin saostussäiliön sisällä. 
Irrota pultit (B), joilla nousu
putki on kiinnitetty, ja vedä 
nousuputki pois säiliöstä.

Huom! Poista säiliön sisäl
tä thaara (C) ja mahdolliset 
kentän rakentamiseen käy
tettävät komponentit nousu
putken ollessa irti. 

2. Tuloputken t-haaran  
asennus
Tuloputki (D) liitetään säili
öön niin, että sen pää tulee 
100 mm säiliön sisälle. Asen
na thaara (C) tuloputken 
päähän.

3. Nousuputken asennus
Asenna nousuputken tiiviste 
(F) paikalleen. Nousuputki  
sijoitetaan siten, että kansi  
sijaitsee keskellä saostussäi
liötä. Paina nousuputki (A) 
paikalleen ja pohjaan asti. 
Kiristä liitos vielä pultein (B).

4. Nousuputken  
jatkaminen
Nousuputki on tarvittaessa 
jatkettavissa. Sahaa nousu
putki poikki puolivälistä, joka 
on merkitty `Cut off line´ (G). 
Nousuputken jatkamiseen 
käytetään Ø 400 mm jatko
putkea (H), jonka molempiin 
päihin asennetaan tiiviste. 
Työnnä jatkoputki nousuput
ken alaosan sisään ja asen
na yläosa kansineen sen 
päälle, olakkeita myöten.

2.

3.

4.
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2 m3 saostussäiliön nousuputken asennusohjeet 

1. Nousuputken asenta-
minen
Asenna tiiviste (A) saostus
säiliössä oleva aukon (B) 
ympärile. Sivele tiivisteeseen 
ja nousuputkeen liukuainet
ta. Sijoita nousuputki (C) au
kon päälle. Paina nousuputki 
suoraan alas muhvin poh
jaan asti. 

2. Nousuputken jatkami-
nen
Tarvittaessa nousuputkea 
voidaan jatkaa. Katkaise 
nousuputki sahaamalla se 
poikki ”Cut off line” kohdas
ta (D). Käytä jatkamiseen ø 
560 mm jatkoputkea ja tiivis
teitä. Aseta tiiviste jatkoput
ken kumpaankin päähän (E), 
sivele tiivisteisiin liukuainet
ta ja paina se alas katkais
tun nousuputken alaosaan. 
Paina nousuputken yläosa 
jatkoputken päälle pohjaan 
asti. 

Huom. 
Maksimiasennussyvyys tu
loyhteen pohjasta maanpin
taan on 1 m.

1.

2.
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Näin asennat Uponorjakokaivon

Virtaussäätimien säätö
Saostussäiliön on oltava täy
tetty vedellä, kun virtaussää
timet säädetään. Virtaus
säätimen sisällä on harmaa 
sisäputki. Säädä sisäputissa 
olevat merkkitasanteet siten, 
että ne tulevat samaan ta
soon veden pinnan kanssa. 
Näin imeytysputkiin virtaavat 
vesimäärät ovat yhtä suu
ret. Tasainen kuormitus koko 

Eristäminen

Jos routa voi ulottua syvälle, eristä säiliö 
ja muut pinnan lähellä olevat osat eristys
levyllä. Saostussäiliön ja jakokaivon kan
net on hyvä lukita.

Saostussäiliö täytetään 
puhtaalla vedellä

• heti asennuksen jälkeen
• jokaisen tyhjennyksen jälkeen

kentän alueella pidentää jär
jestelmän käyttöikää ja pa
rantaa puhdistustehoa.

Jakokaivon asentaminen
Asenna jakokaivo tasaisen 
ja hyvin tiivistetyn kaivannon 
pohjalle. Tarkista, että sen 
korkeusasema on oikeassa 
suhteessa saostussäiliöön 
ja imeytyskenttään. Asenna 
110 mm viemäriputki jakokai
von muhvilliseen tuloyhtee
seeen. Varmista, että tuloyh
teen kulma jakokaivon sisällä 
osoittaa suoraan alaspäin.

Virtauksensäätimet
Asenna huulitiiviste (E) jo
kaisen lähtöyhteen reikään. 
Asenna virtaussäädin ja
kokaivoon työntämällä liite
osa (F) ulkoapäin liittymään. 
Säätölevy on helpoin asen
taa tuloyhteen kautta. On 
tärkeää, että virtaussääti
met säädetään niin, että jo
kaiseen jakoputkeen menee 
yhtä paljon vettä. Kun kaivon 
ympärystäyttö on tehty, tar
kista säätö kaatamalla jako
kaivon pohjalle vettä ja aset
tamalla säätölevyt niin, että 
Vaukko on tasoissa veden 
pinnan kanssa.

Jakokaivon jatkaminen/  
lyhentäminen
Katso sivu 5 kohta 4. Nousu
putken jatkaminen. 
Lyhennettäessä sahaa jako
kaivo poikki ylä ja alaosas
taan ´Cut of line´ kohdista (A 
ja C). Käytä 400 mm jatko
putkea myös lyhentämiseen. 
Asenna se kuten sivulla 5 
kohdassa 4. Putken minimi
pituus on 200 mm. 

Lähtöyhteiden 
asentaminen
Jakokaivossa on kaksi val
mista reikää lähtöyhteitä var
ten. Lähtöyhteitä voi lisätä 
poraamalla ø 121 mm lisä
reikiä porausmerkkien koh
dalle (D). Jakokaivoon voi 
maksimissaan liittää kuusi 
lähtöyhdettä. 

Rei’ittämättömät putket
 Rei’ittämättömät putket yh
distävät jakokaivon imey
tysputkiin. Niiden pituus on 
vähintään 1 m ja ne liite
tään jakokaivon lähtöliitty
miin. Sopiva kaltevuus on 
0,5–1 cm/m. Aseta ne tiivis
tetylle hiekkaalustalle ja pei
tä hiekalla tai hienolla soral
la. Rei’ittämättömien putkien 
päähän asennettava taivutus
kulma mahdollistaa imeytys
putken suuntaamisen tarkas
ti ja oikein.
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Näin asennat Uponor-maahan-
imeyttämö-/maasuodattamokentän
1. Jakokerros
Jakokerros on noin 30–40 
cm  
paksuinen kerros sepeliä, 
jonka raekoko on 16–32 mm. 
Kaivannon maapohjan pitää 
olla vaakasuora ja tasainen, 
mutta ei tiivistetty – ei polke
mista eikä ajoneuvoja. Kai
vanto voi olla yhteinen useil
le imeytysputkille, tai erillinen 
oja jokaiselle putkelle. Eril
liset ojat voivat lähteä eri 
suuntiin jakokaivosta.

2. Imeytysputket
Kaivannon pohja tasataan 
sepelikerroksen alustaksi.  
Rei’itetyt 110 mm imeytys
putket asennetaan sepeli
kerrokseen (harmaa raita 
ylöspäin) siten, että putkien 
kaltevuus on 0,5–1 cm/m ja 
putkien alla on loppupäässä
kin vähintään 10 cm sepeliä. 
Putkien päällä on oltava se
peliä vähintään 5 cm. Sepe
likerroksen kokonaispaksuus 
on 30–40 cm.  
Kauimmaisiin päihin liitetään  
taivutuskulmalla rei’ittämät 
tömät tuuletusputket (ku
va 9), jotka ulottuvat talvisen 
hangen yläpuolelle. 
Erillisojastoissa olevien, yh
densuuntaisten imeytysputki
en välin tulee olla vähintään 2 
m. Yhtenäiskaivannossa put
kien väli on vähintään 1,5 m. 
Kunkin imeytysputken enim
mäispituus on 15 m. Putkien 
jatkokset tehdään jatkomuh
veilla. Lopuksi sepelin päälle 
levitetään suodatinkangas ja 
kaivanto täytetään. 

3. Suodatinkerros
Suodatinhiekkakerrokses
sa tapahtuu veden puhdis
tuminen. Fosfori sitoutuu 
hiekkaan ja biokerroksessa 
tapahtuu orgaanisen aineen 
hajoaminen. Suodatinker
ros tehdään hiekasta, jon

ka raekoko on 0–8 mm. Sen 
paksuus on noin 85 cm. Tii
vistä kevyesti tärylätkää apu
na käyttäen n. 30 cm kerrok
sittain. Suodatinkerroksen 
päällä on jakokerros, suoda
tinkangas ja täytemaa. Ne ra
kennetaan kuten edellä on 
esitetty.

4. Kokoomakerros
Kokoomakerros on maasu
odattamon alimmainen ker
ros ja sen tehtävänä on kerä
tä puhdistettu jätevesi, joka 
johdetaan kokoomaputkis
toa pitkin kokoomakaivoon. 

Kokoomakerroksessa käy
tetään kokoomasoraa, jon
ka raekoko on 8–16 mm. Ko
koomakerroksen paksuus on 
noin 30 cm.

5. Kokoomaputket
Kokoomaputket ovat 
rei’itettyjä tuplasalaojaputkia, 
joilla puhdistunut vesi johde
taan pois. Kokoomaputket 
(110 mm) asennetaan kokoo
makerrokseen kaltevuuteen 
0,5–1,0 cm/m. Kokoomaput
kista lähdetään taivutuskul
mien jälkeen 110 mm reiättö
millä tuuletusputkilla reilusti 

Huom! Tuuletusputki katolle.
Ei alipaineventtiiliä.

Huom! Tuuletusputki katolle.
Ei alipaineventtiiliä.

Maasuodattamo kohdat 1–8

maanpinnan yläpuolelle. 
Katkaise 110 mm rei’ittä
mättömät tuuletusputket oi
kealta korkeudelta, jotta tuu
letusputket jäävät talviaikaan 
lumirajan yläpuolelle. Tuule
tusputken hatut sopivat vain 
muhvittomaan putkeen, jo
ten muhvi on sahattava poik
ki ennen asentamista. Tuu
letusputkien päihin toiseen 
uraan asennetaan tiivis
te ja sen jälkeen 110 mm 
ilmastushattu.

Maahanimeyttämö kohdat 1–2
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ilmastushattu

tiiviste

kokoomaputki

Muovi

8

6. Kokoomakaivo
Kokoomaputket viemäröi
dään kokoomakaivoon, jo
ka toimii myös näytteenotto
kaivona.  
Kaivossa on valmiit yhteet, 
joihin kokoomaputki voidaan 
suoraan liittää. Tasaa kokoo
makaiolle paikka oikeaan 

korkeuteen. Kokoomakaivo 
asennetaan pystysuoraan ja 
ympäröidään hiekkatäytöllä. 
Isossa kentässä voi olla use
ampiakin kokoomakaivoja.

7. Purkuputki
Kokoomakaivosta puhdis
tunut vesi johdetaan purku

Tuuletusputket 
asennetaan 
imeytysputkien 
loppupäihin. 
Putkien päihin 
laitetaan 
ilmastushatut.      

9

putkella (110 mm) sopivaan 
paikkaan maastossa, esim. 
sadevesiputkella avoojaan. 
Jos tontilla ei riitä tarpeek
si korkeuseroja maasuodat
timen rakentamiseen, puh
distettu vesi pitää pumpata 
purkupaikkaan. Purkuputken 
päähän tulisi asentaa ritilä 
tai ”myyräläppä” estämään 
pieneläinten pääsyn järjes
telmään.  
Purkupaikka pitää suojata 
jäätymiseltä ja purkuputken 
kautta ei saa päästä vesiä 
maasuodattimeen.

8. Tiivis maasuodatin
Tiivis maasuodatin rakenne
taan siten, että maasuoda
tuskentän kaivannon pohjal

le asennetaan muovi, joka 
estää jätevesien imeytymi
sen maaperään ja edelleen 
pohjaveteen. Tähän tarkoi
tukseen soveltuvat esim. au
mamuovit. Maasuodattimelle 
sopiva koko on esim.  
20 m x 8 m.

Muovi asennetaan kaivan
non pohjan mukaisesti (kat
so alla oleva kuva). Muovi 
tuodaan ylös myös kaivan
non päädyissä. Asennuksen 
yhteydessä on varottava, et
tä muovi ei pääse rikkoutu
maan. Muovin reunoja ei saa 
kääntää kentän päälle, sillä 
se haittaa kentässä olevien 
mikrobien ilmansaantia.
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Näin asennat 
Uponorimeyttämön pumpulla

1.  Saostussäiliö 2,4 m3

2. Nousuputken ja säiliön välinen tiiviste
3. Nousuputki L = 800 mm
4. Kannen tiiviste
5. Kansi
6. Pumppumoduuli
7. Putkimoduuli 1, ø 40 mm
8. Putkimoduuli 2, ø 40 mm
9. 50/40 HTPkumitiiviste supistukseen  

(ei kuvassa)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Kuva 1
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Suositustaulukko putken halkaisijan valintaan

Toimitukseen sisältyvän uppopumpun teho riittää 6 m nousukorkeu-
teen saakka virtaaman ollessa 1 l/s. Taulukko osoittaa suurimman 
etäisyyden pumppukaivosta jakokaivoon nousukorkeuden ollessa 2 m 
ja käytettäessä mukana toimitettavaa pumppua, tyyppi Xylem SXM3.

Paineputken 
halkaisija

Etäisyys 
pumppukaivosta jakokaivoon

40 mm < 40 m

50 mm < 100 m

63 mm < 300 m

Saostussäiliö 2,4m3 pumpulla
Uponorsaostussäiliö 2,4 m3 pumpulla on varustettu sisään
rakennetulla pumppukaivolla ja valmiiksi asennetulla pumpul
la. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa.  
(Kuva 1)

Saostussäiliön asentaminen
Asenna säiliö sivun 4 ohjeiden mukaisesti. Huomioi asennuk
sen yhteydessä lisäksi seuraavat työvaiheet: 

1. Tarkista että säiliön musta tuloputkikulma on asennettu 
kuvan 2 mukaan. 

2. Säiliön keskellä on 110 mm reikä, joka täytetään hiekalla 
tai soralla ja tiivistetään. 

3. Nousuputken tiiviste asennetaan nousuputken alimpaan 
uraan.

4. Laita Uponorliukuainetta tiivisteeseen ja säiliön kaulan 
sisäpuolelle. Paina tämän jälkeen nousuputki saostussäi
liön muhviin.

5. Toimituksen mukana tuleva CEmerkintätarra laitetaan 
nousuputken tai kannen sisäpintaan.

6. Asenna kannen tiiviste nousuputken ylimpään uraan 
putken sisäpuolelle. Tiiviste on pakattu kuljetuksen ajaksi 
kannen alapintaan. Asennuksen jälkeen kansi laitetaan 
paikalleen. 

7. Jätä saostussäiliö noin ¾ täyteen vettä asennuksen jäl
keen. Lietetyhjennyksen jälkeen säiliö täytetään puhtaalla 
vedellä noin ¾ säiliön tilavuudesta.

Pumpun ja ulostulevan paineputken asentaminen
Saostussäiliössä on 40 mm poistoputki, johon yhdistetään ja
kokaivoon johtava paineputki. Poistoputkeen liitetään paine
putken halkaisijan mukainen putkiliitin. Paineputki ja putkiliitin 
eivät kuulu toimitukseen. Pumppu on varustettu takaisku
venttiilillä, joka estää veden valumisen takaisin pumppukai
voon. Jos paineputkea ei voida asentaa jäätymättömällä ta
valla, on asennettava muu jäätymissuoja kuten lämpökaapeli 
tai vastaava.
Pumppumoduuli on kolmessa osassa kuljetuksen aikana. 
Kokoa pumppumoduuli kuvan 1 mukaisesti. Lopuksi lukitse 
pumppumoduulin camlockliitin. Tarkista, että pumpun pin
taanturi ei ole kiinnittynyt mihinkään vaan roikkuu vapaas
ti säiliössä.

Pumpun huoltaminen
Avaa pumppumoduulin camlockliitin ja nosta pumppu pois 
säiliöstä. Asenna pumppu huollon tai korjauksen jälkeen aina 
alkuperäiseen asentoonsa ja lukitse camlockliitin. Tarkista, 
että pumpun pintaanturi roikkuu vapaasti säiliössä. Tämä ta
kaa pumpun toimivuuden ja sen, että pintavippa toimii häiri
öttä. Lisätietoja pumpun toiminnasta ja huollosta saat muka
na toimitettavista pumpputoimittajan ohjeista www.xylem.fi

Sähköliitäntä
Pumpun kiinteään kytkentään voidaan sähkökaapelina käyt
tää esim. MCMK 3x2,5 mm2. Tee läpivientitiivisteelle rei
kä nousuputkeen, ja vie sähkökaapeli säiliön ulkopuolelle 
läpivientitiivisteen kautta. Asenna IPluokitukseltaan ulko
käyttöön soveltuva kytkentärasia nousuputken ulkopuolel
le. Huom. sähkökaapelin läpivientitiiviste ja kytkentärasia ei
vät kuulu toimitukseen. Sähköasennuksen saa suorittaa vain 
sähköasentaja, ja järjestelmän on oltava varustettu vikavirta
katkaisimella. Mahdollinen ylimääräinen kaapeli on kierrettä
vä rullalle ja kiinnitettävä putken seinämään nousuputken si
säpuolelle, jotta irrallinen kaapeli ei estä pintavipan toimintaa 
tai vaikeuta lietteen tyhjennystä.

Kuva 2

Uponormaapuhdistamot Asennusohjeet | 11



Erillisen pumppukaivon valinta

Huom. 
Tuuletusputki katolle.
Ei alipaineventtiiliä.

Pumppukaivo 150 l 
• sopii yhden perheen käyttöön
• varustettu valmiiksi uppopumpulla
• pumpussa on takaiskuventtiili estämässä veden virtaamisen  
 paineputkesta takaisin pumppukaivoon
• pumpun tyyppi on Xylem SXM3
• erillinen asennusohje

Maahanimeyttämö

Maasuodattamo

Taloviemäri, 
saostussäiliö ja imeytys 
tai suodatuskenttä 
asennetaan edellisillä 
sivuilla kuvatuilla tavoilla.

Pumppukaivo 0,5 m3 
•  Pumppukaivo 0,5 m3 valitaan, jos kyseessä on 2  3 perheen 
•  järjestelmä tai Pumppukaivo 150 l vakiopumpun teho ei riitä 
•  kohteen nostokorkeustarpeeseen
•  ei valmiiksi asennettua pumppua
•  varustetaan vippakytkimellisellä uppopumpulla 
•  pumpun teho valitaan niin, että se riittää pumppukaivon ja 
•  jakokaivon väliselle nostokorkeudelle ja noin 1,0 l/s 

virtaamalle
•  pumppu on varustettava takaiskuventtiilillä estämään veden 

takaisinvirtaus pumppukaivoon
•  useimmat markkinoilla olevista pumpuista sopivat kaivoon

Pumppukaivoja on kaksi eri mallia:

Paineputken valinta 
Katso taulukko sivulta 11.
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1. Pumppukaivo
Pumppukaivo asennetaan vaakasuoraksi tasatulle hiek
kaalustalle. Jos maaperä on vetinen tai pohjavesi on lä
hellä pintaa, tulee pumppukaivo 0,5 m3 ankkuroida esim. 
Uponorankkurointijärjestelmällä.

2. Pumppu
Pumppukaivo 150 l on valmiiksi asennettu pumppu, jossa on  
takaiskuventtiili estämään veden virtaamisen paineputkesta ta
kaisin pumppukaivoon. 

Pumppukaivossa 0,5 m3 ei ole valmiiksi pumppua. Pumppu  
ripustetaan pumppukaivon kannakkeisiin niin, että pumpun 
yläreuna on noin kaivon puolivälissä. Huom! pumpussa on ol
tava takaiskuventtiili, joka estää veden virtaamisen takaisin 
pumppukaivoon.

3. Paineputki  
(Polyeteeniputki PE)
Pumppukaivon ja jakokaivon välille asennetaan paineputki, 
Ø 40 mm (tarvittaessa voidaan käyttää myös isompaa paine
putkea). Pumppukaivon mukana toimitetaan tarvittavat liitos
osat paineputken liittämiseksi pumppu ja jakokaivoihin. Läpi
vienteihin käytetään 40 mm läpivientitiivistettä (pumppukaivo 
150 l) tai 110 mm läpivientitiivistettä ja 11050/40 liitososaa 
(pumppukaivo 0,5 m3 jakokaivo). Asenna 40 mm supistus
tiiviste 50 mm muhviin. Käytettäessä 11050/40liitososaa  
Ø40 mm PEputken pää työnnetään liitososan läpi. 

Pumppukaivo 150 l
Paineputken ja kudosvahvistetun paineletkun liitos tehdään 
pumppukaivon ulkopuolella.

Uppopumppu 
asennettuna  
pumppukaivoon.

4. 3.

Näin asennat Uponorpumppukaivon

Pumppukaivo 0,5 m3

Ilman pumppua toimitettavassa pumppukaivossa paineput
ki liitetään pumppuun valmistajan ohjeen mukaan. Suosit
telemme käyttämään kaivon sisäpuolella kudosvahvisteista 
paineletkua. PEputken jäykähkö rakenne vääntää pumpun 
helposti vinoon. Paineletkun ja PEpaineputken välinen liitos 
tehdään kaivon sisällä, heti läpivientikohdan viereen. 

Jakokaivo
Mikäli mahdollista, paineputki asennetaan alaspäin viettäväksi  
(1–2 cm/m) ainakin 1–2 metrin matkalla ennen jakokaivoa. Se 
rauhoittaa veden tulon kaivoon.

4. Sähkökaapeli
Tee sähkökaapelille reikä nousuputkeen ja vie pumpun sähkö
kaapeli säiliön ulkopuolelle holkkitiivisteen läpi. Jätä pumppukai
von sisäpuolelle ylimääräistä sähkökaapelia, jotta pumppu on 
helppo nostaa kaivosta pois huoltotoimia varten. Kierrä ylimää
räinen kaapeli rullalle ja kiinnitä se pumppukaivon seinämään 
nousuputken sisäpuolelle, jotta irrallinen kaapeli ei estä pinta
vipan toimintaa. Asenna IPluokitukseltaan ulkokäyttöön sovel
tuva kytkentärasia pumppukaivon nousuputken ulkopuolelle. 
Huom. holkkitiiviste ja kytkentärasia eivät kuulu toimitukseen. Lii
tä maaasennukseen soveltuva sähkön syöttökaapeli kytkentä
rasiaan. Merkitse kaapelin paikka piirustuksiisi. Syöttökaapeli on 
hyvä merkitä maassa merkintänauhalla. Järjestelmä on varus
tettava vikavirtasuojalla. Sähköasennuksen saa suorittaa vain 
sähköasentaja.
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Hyvä muistaa
SUUNNITTELU
 
Jätevesisuunnittelijan 
laatiman jätevesi-
suunnitelman 
tarkoituksena on 
toimia urakoitsijalle 
rakentamisohjeena, jonka 
perusteella suunniteltu 
jätevesijärjestelmä 
voidaan rakentaa oikein. 

Jos rakentamista ei voida 
toteuttaa suunnitelman 
mukaan, sovi muutoksista 
suunnittelijan kanssa. 
Varmista, että muu-
tokset merkitään 
myös lopulliseen 
jätevesisuunnitelmaan.

Maapuhdistamon 
sijoittaminen
•  Saostussäiliö tulee sijoittaa 

niin, että tyhjennysautolla 
on esteetön ajo säiliölle.

•  Rakeisuusanalyysi ker
too maaperän kyvystä ot
taa vastaan jätevettä. Tutki 
pohjaveden korkeus sekä 
virtaussuunta etenkin kai
voihin nähden.

•  Puhdistamoalue sijoite
taan niin, ettei sen vieres
tä tai yli kulje ajoneuvolii
kennettä. Sivun 3 kuvassa 
on esimerkkejä ohjeellisis
ta suojaetäisyyksistä mm. 
tontinrajoihin, vesistöön ja 
kaivoon.

•  Rinteessä imeytysputket 
sijoitetaan korkeuskäyri
en suuntaisesti, ei mäkea 
alas.

•  Huolehdi, että pintavesi oji
tetaan pois maasuodatta
mon tai maahanimeyttä
mön ja säiliöiden kohdalta.

•  Käytä suodatinkangas
ta estämään hienojakoi
sia aineita tukkimasta 
sepelikerrosta.

Mitoittaminen
• Tavallisen viisihenkisen ta

louden tarvitsema imey
tys/suodatuskenttä on 
vain noin 30 m2 suuruinen. 
Tarkista alueen riittävyys.

•  Pumppukaivo 150 l so
pii yhden perheen käyt
töön. Pumppukaivo 0,5 
m3:n valitaan 23 perheel
le tai jos Pumppukaivo 150 
l vakiopumppu ei ole riit
tävä kohteen nostokor
keustarpeeseen. Tällöin 
pumppukaivoon valitaan 
kohteen tarpeen täyttävä 
uppopumppu.

Tuuletus
•  Talon viemäri tuuletetaan 

katolle. Asenna tuuletus
putken pää reilusti yli katon 
harjan ja mahdollisimman 
kauas tuloilman  
aukoista. Alipaineventtiiliä 
ei saa käyttää.

•  Imeytysputkien päät noste
taan pintaan ja niihin asen
netaan ilmastushatut. Ne 
mahdollistavat ilman pää
syn puhdistusprosessiin 
sekä putkiston tarkastuk
sen ja huollon.

Viemäröinti
•  Maanalainen viemäri ta

losta asennetaan mahdol

lisimman tasaisesti viettä
väksi, ilman turhia mutkia. 
Jos viemäri on pitkä, siihen 
kannattaa asentaa tarkas
tuskaivo tai putki.

•  Putkien vietto tarkis
tetaan mittaamalla 
esim. vaa´ituskoneella, 
vesivaa’alla tai vesiletkua 
käyttäen. Erityisesti imey
tysputkien kaltevuuden pi
tää olla tarkoin ohjeen 
mukainen.

Lämpöeristäminen
•  Ilmasto ja routivuus tulee 

ottaa huomioon asennus
syvyyttä määritettäessä. 
Jäätyminen tai routavau
riot estetään tarvittaessa 
eristeillä.

•  Talvella suojaavaa lumiker
rosta ei pidä poistaa säiliöi
den eikä putkiston päältä.

Ankkurointi
•  Jos maaperä on vesipitoi

nen, ankkuroi sekä saos
tussäiliö että pumppukaivo 
Uponorankkurointijärjes
telmällä.

•  Salaojita kaivanto, jotta 
vältytään kaivantoon kerty
vän veden aiheuttamasta 
nosteesta.

Sähköt
•  Sähkökaapelin sijainti mer

kitään piirustuksiin.

RAKENTAMINEN
•  Käytä ohjeen mukai

sia materiaaleja sepeli ja 
suodatinkerroksissa.

•  Maahan asennettavat vie
märiputket, saostussäiliö 

ja jakokaivo ympäröidään 
hiekalla tai hienolla soralla. 
Tiivistä hyvin täryttämällä.

•  Imeytyskaivannon poh
ja tasataan vaakasuoraksi, 
jotta vesi imeytyy suoraan 
alas.

RATKAISUT
Pumppausjärjestelmä
•  Uppopumpussa on oltava  

takaiskuventtiili, joka estää  
veden valumisen takaisin
päin, kun pumppu ei käy.

•  Tarkista pumpun toimin
ta säännöllisin välein. Jos 
pumppu ei toimi, viemäri 
lakkaa vetämästä.

•  Jos pumppu on vain kesä
käytössä, nosta se talveksi 
pois kaivosta ja anna pai
neputken valua tyhjäksi.

•  Pumpussa pitää olla vip
pakytkin, joka käynnis
tää ja pysäyttää sen 
automaattisesti.

HUOLTO
•  Saostussäiliö tyhjennetään 

tavallisesti kaksi kertaa 
vuodessa. Jos säiliöön me
nevät vain harmaat vedet, 
yksi kerta vuodessa riittää.

•  Tyhjentämisen jälkeen sa
ostussäiliö täytetään välit
tömästi puhtaalla vedellä.

•  Hälytinjärjestelmä helpot
taa umpisäiliön tyhjennys
tarpeen tarkkailua.

•  Tyhjentämisen ajaksi hälyt
timen anturi nostetaan pois 
säiliöstä ja huuhdellaan 
puhtaaksi.

Uponor-paketeissa kaikki tekniset osat
Uponorjärjestelmä sisältää kaikki tekniset osat, joita tar
vitaan jäteveden saostamiseen ja imeytykseen/suodatuk
seen. Saat koko toimituksen kevyesti käsiteltävänä paket
tina, joka mahtuu henkilöauton peräkärryyn. Järjestelmien 
osia, kuten saostussäiliö, umpisäiliö, pumppukaivo, suoda
tinkangas jne, voit hankkia myös erikseen. Uponor valmis
taa myös viemäriputkia talon ja saostuskaivon välille sekä 
tarkastuskaivoja ja muita viemäriputkiston osia.

Hiekka, sepeli ja sora
Tarvittavien hiekka, sepeli ja soramateriaalien tulee olla 
annettujen ohjeiden mukaisia. Sepelin, 16–32 mm, tulee 
olla hienoaineista vapaata esim. pesty sepeli. Suodatin
hiekka ei saa olla liian karkeaa. Suodatinkangas estää täyt
tömaan sekaantumisen sepelikerrokseen.
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Muistiinpanoja
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