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1 ) Panoksen keräys ja pumppaus:

Jätevettä kerätään 1. säiliöön (=esikäsittelysäiliö). Kun vesi 
saavuttaa pinnanseurannan (PS) tason on vettä kertynyt 
tarpeeksi puhdistusta varteni (panos).

Panos pumpataan P1 pumpulla 2. säiliöön (=prosessisäiliö).
Samanaikaisesti alkaa ilmastus, ilmapumpulla (ILM) pumpataan 
ilmaa prosessisäiliön pohjalle. Prosessisäiliön pohjalla oleva
liete sekoittuu pumpattuun panokseen. Panosta kerätään kolmen 
tunnin ajan prosessin alusta.  

Ilmastuksen loppuessa (6 h 30 min) alkaa 1 h 45 min 
selkeytysjakso. Selkeytyksen aikana liete painuu
prosessisäiliön pohjalle ja kirkaste erottuu pintaan. 

Rautafosfaattiseos painuu myös lietteen mukana 
säiliön pohjalle.

Selkeytys jakson aikana tapahtuu myös poisto-
putkiston huuhtelu selkeytyneellä vedellä.

Selkeytysjakson loppuessa (8 h 15 m) alkaa pumppaus,
jolla biologisesti ja kemiallisesti puhdistettu vesi pumpataan
pois puhdistamosta. 

Pumpatusta vedestä otetaan automaattisesti näyte seuranta-
astiaan (SA).

 

Ilmastus kestää 6 tuntia, jonka aikana tapah-
tuu biologinen puhdistus. Biologisena pro-
sessina tapahtuu orgaanisen aineen (BOD)
ja typen hapetus.Lietteen mikrobit käyttävät
jätevesipanoksen ravinteita hyväkseen.   

 

Ilmastuksen aikana syötetään rautasuolaa sisältävää
kemikaalia annostelupumpulla (K) prosessisäiliöön, 
samassa suhteessa kun jätevettä on pumpattu (panok-
sen koon mukaan)

Kemikaali reagoi fosfaatin (fosforin) kanssa ja muodos-
taa yhdisteen. 
 

2 )Biologinen puhdistus:

3 ) Kemiallinen puhdistus

4 ) Selkeytys
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 ja pumppaus:

Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan
lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h  25 min).

Lietettä kerätään lietekoriin, lietevaunuun tai erilliseen
lietesäiliöön.

Ylijäämäliete on keskimäärin 3-4 viikkoa vanhaa ja prosessissa
stabiloitunutta.

Kori- ja vaunutyhjennystä käytettäessä se voidaan kompostoida
ja hyödyntää kiinteistöllä.

Prosessin loputtua (8 h 30 min) aloittaa puhdistamo seuraavan 
prosessin, mikäli panos on valmiina esikäsittelysäiliössä tai siirtyy
odotustilaan (v-ilm). Odotustilassa ollessaan puhdistamo  ilmastaa
lietettä säännöllisesti ja odotustilan jatkuessa pidempään syöttää
sinne ravinnepitoista jätevettä.
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PUHDISTUSPROSESSIN TARKKAILU 
KERRAN KUUSSA:

1) TARKISTA SEURANTA-ASTIAN VESI:
 

2) TARKISTA LIETEMÄÄRÄ:

 

3) TARKISTA KEMIKAALIMÄÄRÄ:

 4) KIRJAA NÄMÄ TOIMENPITEET YLÖS KÄYTTÖKIRJAAN:

 

Niin kutsutusta seurantanäytteestä (SA) näet heti minkälaista vettä puhdistamosta
poistuu. Sen tulee olla kirkasta, eikä sisältää lietehiukkasia.
Pidä astia puhtaana näytekertojen välillä.

Ota varrellisella astialla näyte prosessisäiliön vedestä, kun sitä ilmastetaan. Anna 
laskeutua 30 minuuttia ja tarkista kuinka paljon lietettä on astian pohjalla.

Lietemäärän täytyy mahtua reilusti P2 pumpun alapuolelle prosessisäiliössä. (Jos
prosessisäiliö on täynnä, kun otat näytteen, tulee lietemäärän olla alle 30 %, jos
panosta ei juuri käsitellä voi lietemäärä on enintään 70 %)

Lietemäärää puhdistamossa säädetään lietepumpulla (SP), joka voidaan tarvittaessa
ottaa pois päältä (jos lietettä on liian vähän) tai sitä voidaan myös erikseen pumpata 
käsikäyttötilassa (jos lietettä on liikaa). Käsikäytöllä pumpatessa anna lietteen laskeu-
tua ennen pumppausta säiliön pohjalle.

Käsikäytön (HAND ohjaustaulussa) ollessa päällä pidä ainoastaan haluamasi laitteen
sulake päällekytkettynä. 

Tarkista kemikaalimäärä ja tarvittaessa vaihda kemikaalikanisteri. Puhdistamo ilmoit-
taa kun kemikaali on vähissä.

Muistutuksen kemikaalimäärästä, pitkästä sähkökatkosta tai pintahälytyksestä 
kuittaat kuittaus painikkeella (RESET ohjaustaulussa).

Kirjaa nämä toimenpiteet ylös, samoin kuin tarkastuksen pv-määrä ja vesimäärämittarin lukema puhdistamon näytöllä. Tyhjennä lietettä
tarpeen mukaan.  Kirjaa ylös myös omia huomioitasi.
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OHJAUSKESKUS:

Puhdistamon kaikki toiminnot ohjautuvat ohjauskeskuksesta.

Vasemmalta ylhäältä lähtien, Main switch = päävirta, 

RCD= vikavirta, Logiikka; näyttöikkuna, nuolet, esc ja ok,

Alarivissä HAND = käsikäyttö, RESET = kuittaus, sulakkeet

AIR = ilmapumppu, P1 pumppu, P2 pumppu, CHEM = kemi-

kaalipumppu, SP pumppu (lietteenpoisto), SD= lietteenkuivaus.
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OHJELMAN TILA:

Ohjelman tilan voi todeta logiikan näytöltä 1). Näytöllä näkyy

v-ilm jos puhdistamo odottaa panoksen kertymistä esikäsit-

telytilaan, ilm ilmastuksen ollessa käynnissa, chem kemika-

loinnin ollessa käynnissä, selkeytys selkeytysjakson aikana 

sekä SP lietteenpoiston ollessa käynnissä. 

 

Nuolinäppäimellä ylös ja alas 2) voidaan näyttöä selata

ohjelmantila, vesimäärälaskurin ja kellotilan (muistutusten,

ja hälytysten) välillä.

(Kellotilasta pääsee ohjelmointiin esc painikkeella, sivu-

nuolella pääsee tarkastamaan logiikan sisääntulot (input) ja

ulosmenot (output))
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MUISTUTUKSET, HÄLYTYKSET, 
KUITTAUS:

Puhdistamo muistuttaa tarkastuksesta (joka kuun 1. päivä) ja 

huollosta (1-2 vuoden välein, riippuen käyttöasteesta).

Lisäksi hälyttää, kun on pintahälytys (vedenpinta esikäsittelys-

sä on liian korkealla), sähkökatko tai  kemikaali loppumassa.

Toimintavalo sammuu 1) ja logiikan näytöllä 2)  näkyy muistu-

tuksen tai hälytyksen laji.

Toimi ohjeen mukaisesti ja kuittaa muistutus / hälytys RESET

painikkeesta 3).
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KÄSIKÄYTTÖ:

1) Jätä sen laitteen sulake päälle mitä haluat käyttää

(muut sulakkeet pois päältä).

2) Kytke käsikäyttö päälle. (samanaikaisesti näytössä näkyy 

käsikäyttö ja puhdistamon toimintavalo sammuu)

Käsikäyttö kytketään päälle HAND (=KÄSI) KOHDASTA

3) Lopuksi palauta laite normaalitilaan.
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