
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 
 

Jätevesijärjestelmää käytetään ja huolletaan ohjeiden mukaisesti siten, että se toimii 

suunnitellulla tavalla, ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään. 

 

A. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JA SEN HOITO SEKÄ YHTEYSTIEDOT 

 

1) ohjeet jätevesijärjestelmän ja sen laitteiden normaalista käytöstä ja sen  

edellyttämistä toimenpiteistä; 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2) säännöllistä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua vaativat kohteet, niissä suoritettavat  

toimet sekä kuinka usein nämä on tehtävä; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) toimintaohjeet jätevesijärjestelmän vikatilanteissa; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4) yhteystiedot; 

 

jätevesijärjestelmän  

 

suunnittelija:  nimi    _____________________________________ 

   osoite _____________________________________ 

   puh     _____________________________________ 

  

rakentaja:  nimi     _____________________________________ 

   osoite  _____________________________________ 

   puh     _____________________________________ 

 

hoidosta vastaava:   nimi     _____________________________________ 

   osoite  _____________________________________ 

   puh      ____________________________________ 

 

huollosta vastaava:  nimi     _____________________________________ 

   osoite  _____________________________________ 

   puh     _____________________________________ 

 

valvonnasta vastaava:  nimi     _____________________________________ 

   osoite  _____________________________________ 

   puh      ____________________________________ 



B. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN MENE-

TELMIEN JA LAITTEIDEN HOITO-, TARKASTUS- JA KIRJANPITOTEHTÄVISTÄ 

 

1) jäteveden saostussäiliötä koskien: 
 

- ohje lietteenpoistosta (tehtävä ainakin kerran vuodessa) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- ohje rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksesta  

 (tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

2) jäteveden umpisäiliötä koskien: 
 

- ohje säiliön täyttymistä osoittavan hälytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta  

 (tehtävä ainakin kerran vuodessa) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- umpisäiliön tiiviyden valvomiseksi ohje poiskuljetetun jätevesimäärän  

 seurantakirjanpidosta 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- ohje säiliön vesitiiviyden ja muun käyttökelpoisuuden tarkastuksesta 
 (tehtävä ainakin kerran viidessä vuodessa) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

3) jäteveden maahanimeyttämöä ja maasuodattamoa koskien: 
 

- ohje käsiteltävän jäteveden jakokaivon tai –rakenteen puhtaana pitämisestä ja  

 toiminnan tarkastuksen aikavälistä 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- ohje imeytysputkiston padotuksen hälytyslaitteen toiminnan  

 tarkastuksesta ja tarkastusvälistä tai padotuksen seurannan tarkastustiheydestä  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

- ohje rakenteen kunnon ja käyttökelpoisuuden tarkastuksesta, johon 
 sisältyy imeytysputkien puhdistus ja tarkastus (tehtävä ainakin kerran  



 kymmenessä vuodessa) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

4) jäteveden pienpuhdistamoa koskien: 
 

- ohje ylijäämälietteen suunnitelmallisesta poistamisesta  

 (tehtävä ainakin kerran vuodessa) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- ohjeet sähköisesti ja mekaanisesti toimivien laitteiden toiminnan  

 suunnitelmallisista tarkastuksista ja niiden aikavälistä sekä laitteiden  

 hälytysjärjestelmän toimintatarkastusten aikavälistä 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- ohjeet rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksista  

 (tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa); tarkastuksiin on sisällytettävä 

 altaiden riittävä tyhjennys ja puhdistus veden alla olevien rakenteiden 

 kunnon selvittämiseksi. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

C. HOITO- JA HUOLTO-OHJEET PIDETÄÄN AJAN TASALLA OTTAMALLA 

HUOMIOON TOTEUTETUT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TEHOSTAMISTOIMET  

JA MUUT MUUTOKSET 

 

Liite 2: Huoltopäiväkirja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liite 2 
 
HUOLTOPÄIVÄKIRJA 
 



PÄIVÄYS 
 

TAPAHTUMA (Umpisäiliön ja/tai saostussäiliöiden tyhjennys, järjestelmän osien 

tarkastus, huolto, yms. ja sen tekijä) 
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