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Ennen asennusta:  Teetä suunnitelmat asennuksesta pätevällä jätevesisuunnittelijalla, sekä 
tee tarvittavat ilmoitukset ja toimenpideluvat asuinpaikkakuntasi rakennusvalvontaviranomaisille. 
 

Asennus:   Biorock asennetaan maahan tehtyyn kaivantoon. Kaivannon pohja tasataan oikeaan 
korkeuteen ja vaaitaan suoraksi. Puhdistamoissa on kiinnityskohdat nostoliinoja varten. Nosto 
tapahtuu varovasti esim. kaivinkoneella nostoliinoja apuna käyttäen. Kaivannon pohja salaojitetaan, 
jotta säiliöihin ei kohdistu veden nostetta, tarvittaessa säiliöt ankkuroidaan. 
Kun säiliöt ovat kaivannossa, kytketään puhdistamo rakennuksesta tulevaan viemäriin sakokaivon 
puoleisesta päästä ylhäältä. Kivikuitua sisältävä puhdistamo-osa on tämän perässä yhteen valettuna. 
Sakokaivon lähtöyhteessä harja harmaassa lyhyessä putkiyhteessä, jonka yläpää tulee maan pinnan 
tasolle. Tästä yhteestä saadaan harja vedettyä ulos ja huuhdeltua tarpeen vaatiessa. Harja on hyvä 
huuhdella sakokaivon tyhjennyksen jälkeen, kun sakokaivo on taas täyttynyt, ei säiliön ollessa 
tyhjänä. Tämä on siis pääty, joka on puhdistamon puolella. Rakennuksesta tulevaan viemäriin on 
hyvä asentaa tarkastusputki ennen sakokaivoa. Käsitelty jätevesi puretaan ja imeytetään maahan 
puhdistamon puolelta alimmasta putkiyhteestä. 
Puhdistamo-osaan asennetaan ilman sisääntuloputki asennuskuvan mukaisesti. Puhdistamon 
tuuletus tapahtuu rakennuksen tuuletusviemärin kautta. Tuuletuksen korkeuseron on oltava 
vähintään viisi metriä. Kaikki putkiyhteet 110 viemärimitoilla, tiivisteellisiä. Asennuksen jälkeen 
kaivanto täytetään hienolla materiaalilla, esim. hiekalla, jossa ei saa olla kiviä tms. kovia lohkareita, 
jotka saattavat vaurioittaa säiliöitä. Säiliöt, kaivot ja putket on suojattava routasuojauksella päältä ja 
sivuilta, jotta toiminta on häiriötöntä myös pakkaskausina. Myös purkupisteen toiminta tulee 
varmistaa talven varalta. 
Käsitelty jätevesi johdetaan esim. kivipesän kautta purkupisteeseen, ei avo-ojaan. Purkuputken 
päätä ei saa jättää näkyviin siten, että siitä on mahdollista ottaa vettä esim. astiaan lasten leikkeihin, 
tai että eläimet voivat siitä juoda, koska jätevedessä on aina ihmisille ja eläimille haitallisia 
bakteereja. 
 
Puhdistamo-osan tuuletusputken oikeaoppinen asennus on puhdistamon toiminnan kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. Tuuletusputki viedään uudisrakennuskohteissa pohjaviemärin rinnalla 
rakennuksen alla samaan nousuun tuuletusviemärin kanssa, ja yhdistetään tuuletusviemäriin 
vähintään1,5 metriä ylimmän viemäröintipisteen yläpuolella. Tuuletusviemäri johdetaan vesikaton 
yläpuolelle. Puhdistamon tuuletus voidaan myös viedä erikseen omana tuuletuksenaan vesikaton 
yläpuolelle. Erillinen tuuletus liitetään tuloviemärin viereiseen yhteeseen. Saneerauskohteissa 
tuuletusviemäri joudutaan joskus viemään ulkoseinää pitkin ylös ja läpäisemään vesikate räystäältä, 
tai kiertämällä räystäs. Tuuletusviemäreiden etäisyys tuloilma-aukoista on oltava vähintään 8metriä. 
Tuuletusputki asennetaan viettämään vähintään 1%:n jatkuvalla kallistuksella kohti puhdistamoa, 
jotta siihen kerääntyvä kondenssivesi pääsee poistumaan putkesta puhdistamoon, eikä tuki ilman 
virtausreittiä (vesilukko). 
 
Mikäli jätevesien purkupaikka on korkeammalla kuin puhdistamon ulostuloputken pää, on vesi 
pumpattava purkupisteeseen. Pumppauksen suunnittelu tulee aina antaa ammattitaitoisen 
suunnittelijan tehtäväksi. 
 



Sakokaivo tulee täyttää puhtaalla vedellä, kun se on nostettu paikoilleen ja kytketty rakennuksesta 
tulevaan viemäriin. Veden pintaa nostetaan täytön edistymisen tahdissa. Liian nopea vesitäyttö 
saattaa aiheuttaa säiliön pullistumisen, jolloin sen sisällä olevat tukiputket saattavat pudota. Näin 
toimien varmistetaan säiliön pysyminen paikoillaan asennustyön aikana ja sen asettuminen oikein 
paikoilleen. Säiliön asettuminen suoraan tarkistetaan vesivaa´alla ennen ja jälkeen vesitäytön. 
Täynnä olevaa säiliötä ei enää saa siirtää, vaan se on ensin tyhjennettävä esim. uppopumpulla. 

Asennuksen valmistuttua täytyy sakokaivon ja puhdistamo-osan huoltoluukkujen kannet lukita, 
jotta niitä ei pysty avaamaan muutoin kuin työkalulla. Tällä varmistetaan, että kukaan ei pääse 
vahingossa putoamaan säiliöihin. Säiliöihin ei koskaan saa mennä sisälle, eikä niiden 
huoltoluukuista saa työntää päätään säiliöön. Säiliöissä on kaasuja ja happivajausta, joka saattaa 
aiheuttaa pahoinvointia ja tajunnan menetyksen. Kansien päällä ei saa kävellä, eikä oleslella. 

Säiliöiden päälle ei saa pinota raskasta kuormaa, kuten esim. suuria kivilohkareita yms. painavaa 
tavaraa eivätkä ne kestä ajoneuvoliikennettä. Säiliöiden huoltoluukkujen päälle voidaan rakentaa 
kevyet suojalaatikot esim. vanerista, ja eristää ne sisäpuolelta talven pakkasien varalta. 

Tarkista asennuksen jälkeen, että puhdistamo-osan sisällä oleva vedenjakaja on paikoillaan ja poista 
mahdolliset kuljetustuet (solumuoviputkilot keinulevyn ympärillä). Puhdistamon sisällä on 
paperinen asennusohje. Poista asennusohje ja tutustu sen sisältöön ja kuviin. 

  Monoblock perusasennus 

 



Ecorock saneerausasennusesimerkki 

 

 

Periaatekuva harjakaivosta 



KÄYTTÖ 

Biorock-pienpuhdistamon käyttö on lähes huoltovapaata. Tärkein huoltotoiminto on sakokaivon 
tyhjennyksestä huolehtiminen riittävän usein. Viiden henkilön taloudessa tämä tarkoittaa yleensä 
tyhjennystä kerran vuodessa. Tyhjennystarpeen saa selville esimerkiksi koettamalla kepillä 
sakokaivon päälle muodostuneen rasvakerroksen paksuutta, sekä pohjaan kasautuneen sakan 
paksuutta. Jos näiden yhteenlaskettu paksuus on yli 300mm, tulee sakokaivo tyhjentää imuautolla. 
Lähtöyhteen harja nostetaan ylös ja huuhdellaan se roskista kun sakokaivo on taas uudelleen 
täyttynyt. Harjaa ei kannata puhdistaa tyhjästä säiliöstä, koska säiliön täyttyessä veden pinnalla 
saattaa kellua jätteitä, jotka tarttuvat harjaan vedenpinnan tason noustessa harjan ohi. 

Puhdistamo-osa tulee tarkastaa silmämääräisesti neljä kertaa vuodessa avaamalla puhdistamon 
huoltoluukun kansi, ja silmäilemällä, ettei kivikuitujen päälle ole muodostunut tummaa liejua, ja 
että vesi leviää tasaisesti kivikuitupedin päälle. Mikäli on nähtävissä liejumaista lokaa kivikuitujen 
päällä, on se merkki sakokaivon (-jen) täyttymisestä, tai saneerauskohteessa vanhojen kaivojen T-
haarojen rikkoontumisesta.  

Puhdistamo-osaan ei saa mennä sisälle, ja korjaustoimenpiteitä tehdessä täytyy olla aina 
toinen henkilö varmistamassa työsuoritusta tapaturman varalta. 

Mikäli puhdistamo-osan kivikuitujen päälle on kertynyt liejua, niin likaantuneet kivikuitupussit 
nostetaan ylös koukun avulla ja huuhdellaan puhtaaksi vesiletkulla pienellä paineella (ei 
painepesurilla) ja palautetaan paikoilleen. Kivikuitupusseja ei saa puristella, tai painella kuivaksi!  

Purkuputkeen asennetusta näytteenottoputkesta voi tarkkailla puhdistetun jäteveden laatua 
aistinvaraisesti. Sen tulee olla lähes väritöntä, tai kellertävän ruskeaa, eikä siinä saa olla 
kiintoainejäämiä. Avonaisessa astiassa seisonut jätevesi on lähes hajutonta. 

 

  

 

 

 

 





 





 


