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Kuukausi Pvm. Havainnot Omat toimenpiteet* Huoltotoimet**
Muuta

huomioitavaa

  Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu
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X = vaatimus x = suositus

Toimenpiteiden aikaväli kerran
viikossa

kerran
kuukaudessa

kerran
vuodessa

kerran
viidessä

vuodessa

kerran
kymmenessä

vuodessa
SAOSTUSSÄILIÖ, vanhat järjestelmät

Täyttymisen seuranta * x X
Lietteenpoisto, suositellaan 2 kertaa
vuodessa

X

Rakenteiden kunnon ja toimivuuden
tarkastus (esim. halkeamat, painumat)
**

X

MAAHANIMEYTYS JA MAASUODATTAMO, saostussäiliön tarkastus, katso yllä
Tuuletuksen tarkkailu tuuletusputkista ja
jakokaivosta *

x

Imeytymisen tarkkailu jakokaivosta ja
tuuletusputkien kautta *

x

Rakenteiden kunnon ja
käyttökelpoisuuden tarkastus **

X

Imeytysputkien puhdistus ** X
Kokoomakaivon ja purkujärjestelyn
tarkastus (maasuodattamo) *

x

pH:n mittaus mahdollisessa
fosforinpoistokaivossa *

x

PIENPUHDISTAMO
Prosessin toimivuuden tarkastus (haju,
kemikaalin määrä, sähkö) *

x

Huoltoliikkeen tekemä huolto ** x
Ylijäämälietteen poisto tarvittaessa ** X
Kemikaalin lisäys laitevalmistajan
ohjeiden mukaisesti *

x

Purkuputken pään tarkistaminen ja
puhdistus *

x

Laskeutuvuuskoe * x x
Laajempi puhdistamon rakenteiden ja
tiiveyden tarkastus **

X

UMPISÄILIÖ
Tyhjennys tarvittaessa** x
Hälytyslaiteen toiminnan tarkastus* X
Vesitiiviyden ja käyttökelpoisuuden
tarkistus **

X

Lihavoidut toimenpiteet: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla (209/2011)
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