
1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1).

Seuranta-astian näytteen tulee olla kirkasta (kemikaali voi muuttaa väriä), läpinäkyvää 
ja se ei saa sisältää kiintoainetta tai silmin havaittavia partikkeleita. Katso näytettä valoa vasten.

Seuranta-astiassa olevan näytteen ollessa SAMEAA, johtuu se yleensä seuraavista syistä:
? puhdistusprosessi ei ole lähtenyt käyntiin
? kemikaali loppunut
? vika syöttöpumpussa 
? myrkytys 

Seuranta-astiassa olevan näytteen sisältäessä LIETEHIUKKASIA, johtuu se yleensä 

seuraavista syistä:

? lietetila on täyttynyt 
– kuormitusmäärät (vesimäärät) ovat ylittyneet

Mittaa pH kastamalla liuska näytteeseen. (jos tulos on alle 6.5 suorita myös tarkistusmittaus 
Laskeutuskokeen yhteydessä/ kalkin lisäys)
Pese astia jos se on likaantunut..
Kirjaa ylös merkintä käyttöpäiväkirjaan, kommentoi jos tarpeen.
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+ PHPuhdistamo tarkastus 1:

Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: Panoksia alkaen:PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:

Prosessi: PäälläOK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteenmäärä: Kemikaalin määrä:

8.2.2008 7.0X
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2) Tarkistetaan puhdistamon ohjausyksiköstä ohjelman tila (2).  
Tarkistetaan käsiteltyjen panosten lukumäärä

Kelaa nuolinäppäimellä ylös /alas 
Jos käynnissä on odotustila näytöllä näkyy v-ilmastus
Jos käynnissä on prosessi näytöllä näkyy llmastus tai kemikalointi  tai selkeytys
Tarkistetaan käsiteltyjen panosten lukumäärä.
Kirjaa ylös merkintä käyttöpäiväkirjaan, kommentoi jos tarpeen.
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Puhdistamo tarkastus 2: Tiedot näytöllä

Selaa
ohjelmaa

Panoksia 
 
8.2.2008

 Alkaen

    201
ESC OK

Ilmastus

 01:59

ESC OK

Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: Panoksia alkaen:PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:

Prosessi: PäälläOK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteenmäärä: Kemikaalin määrä:

201 X
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3) Tarkistetaan puhdistamossa  vedenpinta, ulkonäkö, haju (3).

Tarkistetaan vedenpintatasot altaissa. 

Jos käynnissä on odotustila (v-ilm)
– - esikäsittelyssä vesipinta alle pinnanseurannan , prosessissa 
alle P2 pumpun tason

Jos käynnissä on prosessi (ilm tai kem tai selkeytys)

            - esikäsittelyssä vesipinta on alle ylivuodon tason, prosessissa 
Alle ylivuodoin tason

Hajuhavainnot. 
Kirjaa ylös merkintä käyttöpäiväkirjaan ja kommentoi, jos vedenpinnat eivät ole ohjeen 
mukaisesti. Tarkista toiminnot tarvittaessa ohjeen   www.raita.com/vika.pdf mukaisesti 

V-ilm
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Puhdistamo tarkastus 3: Vedenpinnat:

Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: Panoksia alkaen:PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:

Prosessi: PäälläOK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteenmäärä: Kemikaalin määrä:



4) Suoritetaan lietteen laskeutumiskoe (4).
 
Puhdistamossa on lietetilaa min 40 % prosessisäiliön tilavuudesta. Lietteen laskeutumiskokeella 
mitataan lietemäärä, tarkastetaan lietteen laskeutumisominaisuudet. Näytteen annetaan laskeutua 
näyteastiassa kolmekymmentä minuuttia. Kirjataan ylös lietemäärä sekä mahdolliset muut 
huomiot.
 Mikäli laskeutuminen ei ole vielä tapahtunut annetaan laskeutua 2 tuntia. Jos lietemäärä on 
yli 30 % on ylijäämälietettä syytä tyhjentää. (HUOM! jos puhdistamo on odotustilassa(v-ilm) 
(vedenpinta tasossa B) tilassa käytetään ilmastusta käsikäytöllä 5 min ja otetaan 
laskeutumiskoe. Tällöin riittää yli 10 % kirkasteen määrä.) 

Jos pH on ollut alla 6.5 seuranta-astian mittauksessa tarkistetaan arvo myös laskeutuskokeen 
kirkaasteesta (pinnalle erottuneesta puhdistetusta vedestä). Jos edelleen alla 6.5 suoritetaan 
PH.n ja alkaliteetin säätö. 

20-30 %=OK
30 min ->

25 %

25 
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Puhdistamo tarkastus 4: Lietemäärä:

Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: Panoksia alkaen:PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:

Prosessi: PäälläOK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteenmäärä: Kemikaalin määrä:
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5) Tarkistetaan kemikaalin määrä (5). 
Kuinka paljon kemikaalia on säiliössä. Kirjaa ylös kommentoihin jos 
kemiaalikanisteri vaihdetaan, kemikaalia lisätään- kuinka paljon? 
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Puhdistamo tarkastus 5: Kemikaalin määrä:

Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: Panoksia alkaen:PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:

Prosessi: PäälläOK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteenmäärä: Kemikaalin määrä:

30

Kemikaalikanisteri vaihdettu 30 l



6) Tarvittaessa tyhjennetään ylijäämälietettä (6). 

Mikäli lietteen laskeutuskoe näyttää lietteenmäärän olevan suurempi kuin 30 %

ttyhjennetään lietettä.

A) Käytettäessä automaattista lietteenkäsittely-yksikköä 

Ylijäämälietteen poisto hoituu automaattisesti (varustetason mukaan). Ilmastusprosessin aikana 
lietteenpalautuspumppu (PP) poistaa lietettä käsittely-yksikköön (4). Jos lietettä kertyy enemmän kuin sitä 
automaattisesti poistuu, voidaan lietteenpalautuspumppua käyttää käsikäyttöisesti. Katso ohjeet käsikäyttö-
kohdasta sivu 9. Pumppausaikaa voidaan säätää myös pidemmäksi (ks ohjelmointi) Korissa voidaan käyttää 
vaihtoehtoisesti joko suodatinpussia tai sen pohjalle voidaan laitettaa haketta tai kompostirouhetta, johon 
liete sitoutuu. Koria tyhjennetään biojätteen keräilyyn, kompostoriin tarvittaessa.

B) Ylijäämä-lietteen tyhjentäminen imuautolla

Ilman lietteen käsittely-yksikköä on ylijäämälietteen tyhjennystarve 1-5 kertaa vuodessa.  Suorita 
lietteentyhjennys:

1) ilmastusjakson aikana (vedenpinnan taso = A) pumpun alareunaan saakka.
2) odotusjakson (vedenpinnan taso =  B) ollessa päällä sekoita käsikäytöllä ilmastuksella 5-10 min, jotta 
liete sekoittuu säiliön veteen ja tyhjennä n. 20 cm pumpun alareunasta,.

6A6A

6B6B
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Puhdistamo tarkastus 6: Lietteenpoisto:

Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: Panoksia alkaen:PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:

Prosessi: PäälläOK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteenmäärä: Kemikaalin määrä:

X



7) Tarvittaessa säädä pH:ta ja alkaliteettiä (7). 
Alkaliteetti ja pH:n säätäminen
Käytettävä kemikaali on hapanta ja kuluttaa veden alkaliteettia (alkaliteetti mittaa veden kykyä vastustaa 
pH:n muutosta siihen happoa lisättäessä) samoin kuin nitrifikaatio. Alkaliteetin väheneminen ilmenee 
alhaisena pH:na (alle 6,5) sekä huonontuneena laskeutumisena laskeutumiskokeen yhteydessä sekä 
pintalietteenä prosessisäiliössä.

Alkaliteetti vähenee varsinkin pidempää lietetyhjennysväliä käytettäessä. Alkaliteetin säätö tapahtuu 
lisäämällä prosessisäiliöön esim. Kalkkia 0,5- 1 dl tarvittaessa päivittäin kunnes pH arvo näyttää vähintään 
lukua 7.

Kommentoi, jos kallia täytyy lisätä

77 Kalkkia
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Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: Panoksia alkaen:PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:

Prosessi: PäälläOK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteenmäärä: Kemikaalin määrä:



Päivämäärä:

___/___-

Seuranta-astian 
näyte:

Panoksia PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:
Prosessi: Päällä

OK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteen-
määrä:

Kemikaalin 
määrä:

Päivämäärä:

___/___-

Seuranta-astian 
näyte:

Panoksia PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:
Prosessi: Päällä

OK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteen-
määrä:

Kemikaalin 
määrä:

Päivämäärä:

___/___-

Seuranta-astian 
näyte:

Panoksia PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:
Prosessi: Päällä

OK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteen-
määrä:

Kemikaalin 
määrä:

Päivämäärä:

___/___-

Seuranta-astian 
näyte:

Panoksia PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:
Prosessi: Päällä

OK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteen-
määrä:

Kemikaalin 
määrä:

Päivämäärä:

___/___-

Seuranta-astian 
näyte:

Panoksia PH: Prosessi vaihe: Lietteenpoisto:
Prosessi: Päällä

OK Odotus: PoisEI

Kommentit:

%KPL Litraa

Lietteen-
määrä:

Kemikaalin 
määrä:

Kirjaa aina ylös käyttöpäiväkirjaan:
1) tarkistus toimepiteet
2) kemikaalin lisäykset
3) lietteenpoistot
4) häiriötilanteet

Kopio  lisää  sivuja..... 



JÄTEVEDENPUHDISTAMON HUOLTOSOPIMUS
Yleistä
Jätevedenpuhdistamolla jonka huollosta on solmittu sopimus on kahden vuoden takuu.
Huoltosopimus on voimassa sovitun aikajakson ja sen jälkeen toistaiseksi, jollei sitä
irtisanota. Irtisanominen tulee tapahtua kirjallisesti ennen seuraavan sopimusjakson
alkamista.
Korvaus huollossa laskutetaan etukäteen vuosijakso kerrallaan.
Huoltokäynneistä annetaan kirjallinen raportti, jossa määritetään puhdistamon kunto ja
ennakoidaan vara-osien vaihtaminen ym. huollontarve.

Huoltosopimuspaketit
Huoltopaketti A sisältää yleensä yhden huoltokäynnin vuodessa. Käyttöasteen mukaan 
huoltokerta voi olla myös ½-2 vuoden välein. Huolto tulee suorittaa n 450  panoksen välein. 
Puhdistamon säännöllinen tarkkailu, kemikaalin lisäykset, käyttöpäiväkirjan tarkkailu,
lietteen tyhjennykset kuuluvat asiakkaalle (kts hoito-ohje).
Huoltopaketti B sisältää yhden huoltokäynnin vuodessa lisäksi myös 5 tarkastuskäyntiä
puhdistamolla toimestamme.
Asiakkaan tarkkailtavaksi jää huomio- ja hälytysvalon seuranta ja siitä ilmoittaminen.
Myös muunlaisia huoltopaketteja voidaan räätälöidä kohteen mukaisesti.

Huoltokäynnin yhteydessä suoritetaan seuraavat huoltotoimenpiteet
BIOLOGISEN PROSESSIN TARKASTUS
• ph (mittaus), fosfaatti (mittaus), rauta (mittaus), nitraatti (mittaus)
• lietteen laatu ja määrä (laskeutumiskoe)
• ilmastuksen toimivuus (mittaus)
• kemikaalin syöttömäärän tarkistus
• haju ym.t havainnot
PUHDISTAMON TEKNIIKAN TARKASTUS
• kierrätyspumppujen toimivuus ja kunto
• kemikaalipumpppujen tarkistus ja kunto
• puhaltimen huoltotoimenpiteet, öljynvaihto, lamellienvaihto, kiilahihnanvaihto tarvittaessa
• automatiikan toimivuuden tarkistus
• hälytystoimintojen tarkistus
TOIMINNAN OHJAUS
• mahdolliset säätötoimenpiteet automatiikan osalta
MUUT HUOLTOTOIMENPITEET
• ylijäämälietteen tyhjennyksen tilaus
• kemikaalien tilaus
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Lietekorin käyttäminen:

Kaikissa puhdistamomalleissamme on integroitu  lietteepoistojärjestelmästä prosessista. Liete
poistetaan prosessista pumpulla, aivan prosessin lopussa (kun liete on laskeutunut). Se poistaa selkeytys-
vaiheessa pohjalle painuneesta lietteestä pienen osan. Poisto voidaan ohjata lietekoriin/vaunuun tai
erilliseen lietesäiliöön. Lietemäärän poistomäärää voidaan säätää ohjelmiston kohdista SP pulse, SP ja 
SP on. Määrä on perusohjelmoinnissa mitoitettu hieman suuremmaksi kuin lietteentuotto. SP on määrää
lietteenpumppauksen aloituksen prosessin alusta (norm 8:25h) SP pumppausjakson pituuden 
(norm 04:00m), SP pulse pumppausten keston ja väliajan pumppausjakson aikana (norm 01.50 s, 2:27m).

Lietekorin käyttäminen:

Kaikissa puhdistamomalleissamme on integroitu  lietteepoistojärjestelmästä prosessista. Liete
poistetaan prosessista pumpulla, aivan prosessin lopussa (kun liete on laskeutunut). Se poistaa selkeytys-
vaiheessa pohjalle painuneesta lietteestä pienen osan. Poisto voidaan ohjata lietekoriin/vaunuun tai
erilliseen lietesäiliöön. Lietemäärän poistomäärää voidaan säätää ohjelmiston kohdista ,  ja 

. Määrä on perusohjelmoinnissa mitoitettu hieman suuremmaksi kuin lietteentuotto. määrää
lietteenpumppauksen aloituksen prosessin alusta (norm 8:25h)  pumppausjakson pituuden 
(norm 04:00m), pumppausten keston ja väliajan pumppausjakson aikana (norm 01.50 s, 2:27m).

SP pulse SP
SP on SP on 

SP
SP pulse 

Lietteentuotto vaihtelee veden ravinnepitoisuudesta, lämpötilasta, käsiteltyjen panoksien määrästä riippuen.
Tämän johdosta lietemäärä täytyy tarkastaa laskeutuskokeen avulla ja sen perusteella pitää lietteenpoistoa päällä (=jos
lietemäärä on yli 30%) tai pitää lietteenpoistoa pois päältä (=lietemäärä alle 20 %). Riittää kun laskeutuskoe suoritetaan
kerran kuukaudessa ja sen perusteella jätetään seuraavan kuukauden ajaksi  lietteen poisto päälle tai pois päältä.

Lietteentuotto vaihtelee veden ravinnepitoisuudesta, lämpötilasta, käsiteltyjen panoksien määrästä riippuen.
Tämän johdosta lietemäärä täytyy tarkastaa laskeutuskokeen avulla ja sen perusteella pitää lietteenpoistoa päällä (=jos
lietemäärä on yli 30%) tai pitää lietteenpoistoa pois päältä (=lietemäärä alle 20 %). Riittää kun laskeutuskoe suoritetaan
kerran kuukaudessa ja sen perusteella jätetään seuraavan kuukauden ajaksi  lietteen poisto päälle tai pois päältä.

Lietekorin ilmastus SD ilmastaa koria joka panoksen yhteydessä, edesauttaen kompostointia. Ilmastusta tarvitaan kun kori on
täyttynyt noin puoleen väliin. SD pulse ilmastaa korissa olevaa lietettä lyhyen ajan, tietyin väliajoin (norm 10:00s, 3:00 h)

Tyhjennyksen jälkeen puhdista tarvittaessa suodatin elementit, panosta kori uudestaan.

Lietekorin ilmastus SD ilmastaa koria joka panoksen yhteydessä, edesauttaen kompostointia. Ilmastusta tarvitaan kun kori on
täyttynyt noin puoleen väliin. SD pulse ilmastaa korissa olevaa lietettä lyhyen ajan, tietyin väliajoin (norm 10:00s, 3:00 h)

Tyhjennyksen jälkeen puhdista tarvittaessa suodatin elementit, panosta kori uudestaan.

Lietekori koostuu muovisesta korista (1)  (rei’itetty), suodatuselementeistä (2) ilman ja veden pois 
johtamiseksi, (3) ilmastusputkesta ilmankierron varmistamiseksi. Lietekori on prosessisäiliössä, 
koukuilla kiinnitettynä.
Korin pohjalle panostetaan turve/puunlastuseosta tai kariketta noin 5  cm kerros.
SP pumpun ollessa päällä pumppaa se noin 0,5 dl  lietettä jokaisen käsitellyn panoksen yhteydessä.
Lietekori kannattaa tyhjentää säännöllisesti (esim. kerran kuukaudessa). Korin ilmastointiletku irroi-
tetaan ja kori  voidaan tyhjentää suoraan kompostiin.

Lietekori koostuu muovisesta korista (1)  (rei’itetty), suodatuselementeistä (2) ilman ja veden pois 
johtamiseksi, (3) ilmastusputkesta ilmankierron varmistamiseksi. Lietekori on prosessisäiliössä, 
koukuilla kiinnitettynä.
Korin pohjalle panostetaan turve/puunlastuseosta tai kariketta noin 5  cm kerros.
SP pumpun ollessa päällä pumppaa se noin 0,5 dl  lietettä jokaisen käsitellyn panoksen yhteydessä.
Lietekori kannattaa tyhjentää säännöllisesti (esim. kerran kuukaudessa). Korin ilmastointiletku irroi-
tetaan ja kori  voidaan tyhjentää suoraan kompostiin.
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KK Ylijäämälietteen tyhjentäminen imuautolla erillisestä

lietesäiliöstä:
Kaikissa puhdistamomalleissamme on integroitu  lietteepoistojärjestelmästä prosessista. Liete
poistetaan prosessista pumpulla, aivan prosessin lopussa (kun liete on laskeutunut). Se poistaa selkeytys-
vaiheessa pohjalle painuneesta lietteestä pienen osan. Poisto voidaan ohjata lietekoriin/vaunuun tai
erilliseen lietesäiliöön. Lietemäärän poistomäärää voidaan säätää ohjelmiston kohdista SP pulse, SP ja 
SP on. Määrä on perusohjelmoinnissa mitoitettu hieman suuremmaksi kuin lietteentuotto. SP on määrää
lietteenpumppauksen aloituksen prosessin alusta (norm 8:25h) SP pumppausjakson pituuden 
(norm04:00m), SP pulse pumppausten keston ja väliajan pumppausjakson aikana (norm 01.50 s, 2:27m).

Ylijäämälietteen tyhjentäminen imuautolla erillisestä

lietesäiliöstä:
Kaikissa puhdistamomalleissamme on integroitu  lietteepoistojärjestelmästä prosessista. Liete
poistetaan prosessista pumpulla, aivan prosessin lopussa (kun liete on laskeutunut). Se poistaa selkeytys-
vaiheessa pohjalle painuneesta lietteestä pienen osan. Poisto voidaan ohjata lietekoriin/vaunuun tai
erilliseen lietesäiliöön. Lietemäärän poistomäärää voidaan säätää ohjelmiston kohdista ,  ja 

. Määrä on perusohjelmoinnissa mitoitettu hieman suuremmaksi kuin lietteentuotto. määrää
lietteenpumppauksen aloituksen prosessin alusta (norm 8:25h)  pumppausjakson pituuden 
(norm04:00m), pumppausten keston ja väliajan pumppausjakson aikana (norm 01.50 s, 2:27m).

SP pulse SP
SP on SP on 

SP
SP pulse 

Lietteentuotto vaihtelee veden ravinnepitoisuudesta, lämpötilasta, käsiteltyjen panoksien määrästä riippuen.
Tämän johdosta lietemäärä täytyy tarkastaa laskeutuskokeen avulla ja sen perusteella pitää lietteenpoistoa päällä (=jos
lietemäärä on yli 30%) tai pitää lietteenpoistoa pois päältä (=lietemäärä alle 20 %). Riittää kun laskeutuskoe suoritetaan
kerran kuukaudessa ja sen perusteella jätetään seuraavan kuukauden ajaksi  lietteen poisto päälle tai pois päältä.

Lietteentuotto vaihtelee veden ravinnepitoisuudesta, lämpötilasta, käsiteltyjen panoksien määrästä riippuen.
Tämän johdosta lietemäärä täytyy tarkastaa laskeutuskokeen avulla ja sen perusteella pitää lietteenpoistoa päällä (=jos
lietemäärä on yli 30%) tai pitää lietteenpoistoa pois päältä (=lietemäärä alle 20 %). Riittää kun laskeutuskoe suoritetaan
kerran kuukaudessa ja sen perusteella jätetään seuraavan kuukauden ajaksi  lietteen poisto päälle tai pois päältä.

Puhdistamon normaaliin toimitusvarustukseen kuuluu lietekori. Lietekorin sijasta voidaan puhdistamon
rinnalle asentaa erillinen lietesäiliö (1)  johon ylijäämäliete kerätään.
 
Lietesäiliön lietemäärä tarkastetaan säännöllisesti ja lietettä poistetaan tarvittaessa.

Puhdistamon normaaliin toimitusvarustukseen kuuluu lietekori. Lietekorin sijasta voidaan puhdistamon
rinnalle asentaa erillinen lietesäiliö (1)  johon ylijäämäliete kerätään.
 
Lietesäiliön lietemäärä tarkastetaan säännöllisesti ja lietettä poistetaan tarvittaessa.
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