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EROTTIMET

UN

Tässä ohjekortissa käsitellään jäte- ja sadevesien öljyn- ja
hiekanerottimia sekä keittiöiden ja elintarviketeollisuuden jätevesien
rasvanerottimia. Tämä ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille,
mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös tilaajille ja urakoitsijoille.
LVI-suunnittelun kannalta esitetään eri järjestelmien mitoitus- ja
suunnittelutietoja. Tämä ohjekortti ei sellaisenaan sovellu
teollisuusprosessien erottimien mitoitukseen, joka tehdään aina
tapauskohtaisesti.
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YLEISTÄ

Jätevesiverkostoon kuulumattomat aineet on erotettava jätevesistä ennen
veden johtamista kunnalliseen jätevesiviemäriin tai luontoon. Erottimien ja
niihin johtavien putkistojen on kestettävä jätevedessä esiintyvät lämpötilat
sekä kemialliset yhdisteet ja aineet, joita erottimissa erotetaan. Erottimiin saa
johtaa vain sellaista jätevettä, josta erotetaan haitta-ainetta. Erottimiin ei saa
johtaa WC-vesiä.

TO
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Erotin ei saa jäätyä. Jäätyminen estetään eristämällä, erottimen
sijoittamisella tai varustamalla erotin saattolämmityksellä.

RS
I

Erottimet on sijoitettava siten, että niiden tyhjentäminen ja huoltaminen on
helppoa eikä huoltotoiminnasta aiheudu turhaa melua tai hajuhaittaa.
Sijaintikohdan lähelle, jos se on helposti järjestettävissä, on suositeltavaa
sijoittaa vesipiste, jolla tyhjennetty erotin voidaan huuhdella ja täyttää vedellä
tarvittaessa.

Erottimen rakenteen on oltava tiivis, myös huoltokaivon liitoksen osalta.
Jos vettä on pumpattava, on pumppaus järjestettävä erottimen jälkeen.
Erottimen jälkeisessä viemärissä on oltava näytteenottomahdollisuus.
Öljyn- ja rasvanerottimissa on oltava täyttymishälytin. Hälyttimen
keskusyksikkö on sijoitettava kohtaan, josta se on seurattavissa. Jos
kohteessa on taloautomaatiojärjestelmä, on hälytys kytkettävä siihen.

UN

Erotinjärjestelmän paikallaanpysyminen on varmistettava. Erottimien
suunnittelussa on huomioitava ja selvitettävä mahdollinen erottimien
ankkurointitarve. Erottimien ankkurointi on tehtävä valmistajan ohjeiden
mukaisesti, ja ankkurointitapa on varmistettava yhteistyössä rakenne- ja/tai
geosuunnittelijan kanssa.
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Erottimien kansistojen on oltava standardisarjan SFS-EN 124 Hulevesi- ja
viemärikaivojen kansistot ajoneuvo- ja jalankulkualueille mukaisia, eikä niitä
saa pultata kiinni. Tarvittaessa erotinjärjestelmä on varustettava
kuormantasauslaatalla tai muuten suojattava valmistajan ohjeiden
mukaisesti, jos erotin sijaitsee liikennealueella taikka sen välittömässä
läheisyydessä.

LA

Öljyn- ja rasvanerottimet ovat rakennustuoteasetuksen mukaisesti CEmerkittäviä tuotteita. Valmistajan on laadittava tuotteista suoritustasoilmoitus
sekä merkittävä tuote siten, että se on tunnistettavissa asennuksen jälkeen.

2

KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT

Automaattinen sulkijalaite
Mekanismi, joka sulkee erottimen poistoputken, kun kevyen nesteen
varastotila on täyttynyt.
ATEX-luokitus (ATmosphères EXplosibles=räjähdysvaaralliset tilat)
ATEX-laitedirektiivin mukaiset vaatimukset räjähdysvaarallisten tilojen
laitteiden ja suojajärjestelmien turvallisuudelle.
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Erotinlaitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistaminen Suomessa sekä
Euroopassa on jaettu useisiin eri asiakirjoihin, mikä hankaloittaa aiheeseen
tutustumista. Tähän ohjekorttiin on koottu keskeiset vaatimukset,
määräykset ja ohjeet.
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Bypass-järjestelmä
Erotinjärjestelmä, jossa on laite, joka mahdollistaa suurimman sallitun
virtaaman ylittävän virtaamaosan erottimen ohittamisen.

Huoltokaivo
Osa, jota käytetään erotinjärjestelmän kanavan pidentämiseksi
maanpinnan tasolla tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä varten.

RS
I

Hiekan- ja lietteenerotin (lietteenpidätin)
Erottimen osa, johon vettä raskaampi aines, kuten liete, sakka tai hiekka,
asettuu, ja joka voi olla erillinen yksikkö taikka erottimen yhteydessä.

Kevyt neste
Neste, jonka tiheys on korkeintaan 0,95 g/cm³, ja joka on teoriassa tai
käytännössä liukenematon ja saippuoitumaton.

TO
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Koalisaatiotekniikka
Erottimen osa, jolla tehostetaan erottimen erotuskykyä yleensä I-luokan
erottimessa.
Lattiakaivoerottimet
Rakennuksen sisälle sijoitettava lietteen-/hiekanerotin.
Nimelliskoko NS
Erottimen maksimiulosvirtaama litroina sekunnissa.

UN

Näytteenottopiste
Erotinjärjestelmän erotusprosessin jättöpuolella sijaitseva osa, josta
voidaan ottaa näytteitä erottimesta tulleesta jätevedestä.

Padotusanturi/ylärajahälytin
Laite, joka hälyttää, kun nestepinta on noussut asetetulle hälytysrajalle.

US

Rasvanerotusjärjestelmä
Erotusjärjestelmä, jolla erotetaan kasvi- ja eläinperäiset keittiön sekä
elintarviketeollisuuden rasvat ja öljyt.
Täyttymishälytin
Laite, joka varoittaa kevyen nesteen, rasvan ja lietteen/hiekan
varastointitilan täyttymisestä.

LA

Öljynerotin (luokka I, luokka II)
Erotin, jota käytetään kevyiden nesteiden (tiheys korkeintaan 0,95 g/cm³)
erottamiseen vedestä.
Öljynerotusjärjestelmä
Erotusjärjestelmä, jolla erotetaan hiekka/liete ja öljy jäte- sekä
hulevedestä.
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CE-merkintä
Merkintä, jolla valmistaja osoittaa tuotteen olevan merkinnän kiinnittämistä
koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen
sovellettavien vaatimusten mukainen.
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ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄ

RS
I

Mikäli erottimen sijoitus aiheuttaa räjähdysvaaraa,
ympäristövahingon tai muuta vaaraa, on vaaran arviointi
teetettävä pätevällä turvallisuussuunnittelijalla sekä
varmistettava ympäristö- ja pelastusviranomaisen kanta.

O

Öljynerotusjärjestelmän kautta johdetaan sellaiset jätetai hulevedet, jotka saattavat sisältää hiilivetypitoisia
aineita. Erottimien kautta ei saa johtaa jätevesiä, jotka
sisältävät asuinjätevesiä, kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja
taikka emulsioita. Öljynerotusjärjestelmä sisältää
hiekan-/lietteen- ja öljynerotuksen, ja sen jälkeen on
oltava mahdollisuus ottaa näyte lähtevästä vedestä.
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Öljynerotusjärjestelmä pyritään sijoittamaan ensisijaisesti rakennuksen ulkopuolelle. Vettä saa johtaa
erottimeen vain tuloyhteen kautta, joten sadevesikansia
tai reiällisiä kansia ei saa käyttää. Jos erotinjärjestelmä
Kuva 1. Esimerkki öljynerotusjärjestelmästä.
sijoitetaan rakennuksen sisällä erilliseen tilaan, on
ovessa oltava varoituskilpi. Erotinjärjestelmän sisäsijoituksesta tai sen
aukeamisesta sisätilaan on teetettävä vaaran arviointi pätevällä
turvallisuussuunnittelijalla.
Jos erotinta ei voi tyhjentää suoraan imuautolla, on erottimeen
suunniteltava imutyhjennys.

UN

Hiekan- ja öljynerottimet ovat ATEX-luokiteltuja tiloja, ja ne on aina
tuuletettava. Erottimien tuuletusputket johdetaan yleensä ulos omina
tuuletusviemäreinään joko rakennuksen katolle tai erottimien läheisyyteen
ulos. Tuuletusputken korkeus ulkona on 2,5 m maanpinnasta.
Tuuletusputken sijoittamisessa on huomioitava etäisyydet ikkunaaukkoihin ja ilmanvaihtoon sekä se, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa.
Tuuletusputken minimikoko on DN 100. Tuuletusputken materiaali
valitaan kohteen vaatimusten mukaisesti.

LA

US

Öljynerottimen ja mahdollisen hiekanerottimen täyttymishälyttimien on
oltava ATEX-hyväksyttyjä. Suunnittelijan on selvitettävä automaattisen
sulkijalaitteen tarve pätevän turvallisuussuunnittelijan vaaran arvioinnin
perusteella. Jos erotin varustetaan automaattisella sulkijalaitteella, on se
merkittävä tiheyksille 0,85 g/cm³, 0,90 g/cm³ tai 0,95 g/cm³ arvioidun
tulevan kevyen nesteen tiheyden mukaan. Jos erottimessa on
automaattinen sulkijalaite, on suositeltavaa varustaa erotin myös
padotusanturilla.
Suunnitelma-asiakirjoissa määritetään esim. erottimen











malli/tyyppipiirustus
sijainti asemapiirustuksessa
kannen kuormitusluokka ja liikennekuorman tasauslaatan tarve
tyhjennystapa/-paikka
viemäreiden ja maanpinnan korkeudet
ankkurointitarve
luokka I tai II
mahdollinen routaeristys
nimelliskoko
täyttymishälyttimen keskusosan sijainti sekä mahdollinen
jatkohälytys.
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ÖLJYNEROTTIMEN MITOITUS

Standardi SFS-EN 858-1 Kevyiden nesteiden (esim. öljy ja bensiini)
erotinjärjestelmät. Osa 1: Tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus,
merkintä ja laadunvalvonta antaa valmistajille ohjeet erotinlaitteiden
suunnitteluun ja testaukseen. Valmistajan on testattava erottimen
tehokkuus virtaustestillä, ja puhdistustuloksen on oltava:

Huoltokaivo
Kansisto
Öljyn varastotila
Lietteen varastotila
Koalisaattori
Automaattinen sulkijalaite
Sähköläpivienti
Öljykerrosanturi
Padotusanturi
Lieteanturi
Tuuletusyhde

UN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O

I luokka, hiilivetypitoisuus enintään 5 mg/dm³
II luokka, hiilivetypitoisuus enintään 100 mg/dm³.

RS
I




Kuva 3. Luokan I öljynerotin.

US

Erottimet ovat yleisesti gravitaatioon perustuvia malleja, joissa vettä
kevyempi neste nousee pintaan erottimen mitoitusvirtaaman sallimassa
viipymäajassa. Luokan I erottimissa puhdistusteho perustuu lisäksi
koalisaatiotekniikkaan, jonka avulla tehostetaan kevyiden nesteiden
erottumista.
Taulukossa 1 on esitetty eri öljynerotinjärjestelmien osien lyhenteet.
Taulukko 1. Öljynerotusjärjestelmän osat.

Kirjainkoodi

Hiekan‐ ja lietteenerotin

S

Öljynerotin luokka II
Öljynerotin luokka II varustettuna
emulsioiden hajotusjärjestelmällä

II, IIb (bypass‐erottimille)

LA

Öljynerotusjärjestelmän osat

Öljynerotin luokka I
Näytteenottopiste

II EBS
I, Ib (bypass‐erottimille)
P

I = luokan I erotin
II = luokan II erotin
Ib = luokan I erotin varustettuna bypass‐ohituksella
IIb = luokan II erotin varustettuna bypass‐ohituksella
II EBS = luokan II erotin varustettuna emulsioiden hajotus järjestelmällä
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Kuva 2. Luokan II öljynerotin.
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Standardin SFS-EN 858-2 Kevyiden nesteiden (esim. öljy ja bensiini)
erotinjärjestelmät. Osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja
kunnossapito mukaisessa öljynerottimen mitoituksessa valitaan ensin
käytettävän erottimen luokka taulukon 2 perusteella. Erottimen luokkaan
vaikuttavat haluttu puhdistetun veden purkupaikka sekä toiminta
kohteessa.
Taulukko 2. Öljynerottimen valintaperusteet.

Jätevesi
Jätevesi
puhdistamolle muualle 1)

Hulevesi huoltoasemalla

2.

Hulevesi liikenne‐ tai öljyn varastointialueella tms.

II/IIb

3, 4.

Hulevesi pysäköintialueella (erityisalueet)

II/IIb

5.

Lattioiden pesuvesi: teollisuus, korjaamot, huoltamot

II

6.

Autonpesukoneet

II

7.

Moottorinpesut, osienpesu

I

8.

Uusien autojen vahan poisto

II EBS

9.

Romuttamot

10.

Käsittelyalueet

11.

Erottimien jätteen käsittelyalueet

I
I

I

‐

‐

‐

‐

TO
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1)

II

RS
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1.

II

‐

II

‐

I

‐

Jäteveden purkupaikka valitaan paikallisen viranomaisen ohjeiden mukaan.
I = luokan I erotin
II = luokan II erotin
IIb = luokan II erotin varustettuna bypass‐ohituksella
II EBS = luokan II erotin varustettuna emulsioiden hajotus järjestelmällä

UN

Kun erotinluokka on selvillä, valitaan taulukosta 3 käytettävä tiheyskerroin.
Tiheyskerroin on valittava oletetun tulevan kevyen nesteen sekä halutun
erotinluokan perusteella.
Taulukko 3. Tiheyskerroin fd.

Erotinjärjestelmä

Tiheyskerroin fd kevyen nesteen eri tiheyksillä ρ (g/cm³)
ρ ≤ 0,85

0,85 < ρ ≤ 0,9

0,9 < ρ ≤ 0,95

1

2

3

SIP

1a

1,5a

2a

S II I P

1b

1b

1b

US

S II P

a Luokan

I painovoimakäyttöisille erottimille käytetään luokan II kerrointa fd

b Luokan

I ja II erottimille, kun käytetään yhdessä peräkkäin

LA

Erottimen nimelliskoko NS lasketaan kaavalla 1:
𝑁𝑆

𝑄

𝑓

𝑓

(1)

jossa
Qs
fd
fx

= jäteveden mitoitusvirtaama dm³/s
= öljyn tiheyskerroin, joka saadaan taulukosta 3
= haittakerroin, jätevesille fx=2 ja hulevesille fx=1

Jäteveden mitoitusvirtaama Qs on vesipisteiden ja laitteiden antama
maksimivirtaama, joka voidaan määrittää laskemalla tai mittaamalla.
Autojen pesukoneiden mitoitusvirtaamana käytetään minimissään arvoa 2
l/s. Jos kohteessa on painepesureita, mitoitus ensimmäiselle yksikölle on
2 l/s ja seuraaville 1 l/s/laite.
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Öljynerottimen luokka
Jäteveden alkuperä
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Nimelliskoon laskennan tuloksen perusteella valitaan öljynerottimen NSkoko. Standardin SFS-EN 858-1 mukaisesti erottimen NS-koot ovat
seuraavat: 1,5, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200.
300, 400 ja 500.
Sadevesien käsittelyssä mitoitussateena käytetään arvoa 0,015 dm³/s/m².
Joillakin paikkakunnilla Suomessa käytetään suurempia mitoitussateita,
mikä on selvitettävä ennen mitoituksen tekoa.

𝑞

𝑞 𝑘 𝐴

𝑘 𝐴 . . . 𝑘 𝐴 𝑑𝑚 /𝑠

(2)

jossa

TO
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qs on mitoitussade (dm³/s/m²)
Yleensä qs = 0,015 dm³/s/m², tulvimisen haitallisuudesta riippuen, ja
paikallisen viranomaisen luvalla voidaan käyttää arvoja qs = 0,010…0,030
dm³/s/m²
kn on valumiskerroin osa-alueella
k = 1,0, katot, asfaltti-, betoni- ja muut tiiviit päällysteet
k = 0,7, sorapäällysteet
k = 0,3, nurmikot ja päällystämättömät pinnat

O

Hulevesien mitoitusvirtaama (q) lasketaan kaavasta 2:

An on valuma-alueen osan pinta-ala (m2) vaakasuoralle pinnalle
projisoituna.

HULEVESIEN ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄ

LA

US

UN

3.2

Kuva 4. Perinteinen öljynerotusjärjestelmä.

Hulevesien käsittelyssä voidaan käyttää yleensä perinteistä
öljynerotusjärjestelmää (hiekan-/lietteenerotus, öljynerotus ja
näytteenotto). Erotinjärjestelmän kautta käsitellään tällöin 100 % kaikista
sadevesistä. Jos öljynerotinjärjestelmää käytetään viivytysrakenteen
jälkeen, on erotusjärjestelmän eteen asennettava virtaussäätökaivo, jolla
estetään öljynerotusjärjestelmän mitoituksen ylittyminen. Sadevedet
johdetaan erottamisen jälkeen joko sadevesiviemäriin tai luontoon
paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Öljynerotusjärjestelmän ohi pyritään ohjaamaan kaikki vedet, joilla ei ole
erotustarvetta (esim. katolta tulevat hulevedet).
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Kuva 5. Bypass-erotinjärjestelmä.
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Kohteissa, joissa ei ole vaaran arvioinnin mukaan merkittävää vaaraa
öljyvuodolle tai -vahingolle, voidaan käyttää kustannustehokkaampaa
Bypass-järjestelmää. Siinä öljynerottimen kokoa voidaan pienentää
käsittelyasteen mukaisesti. Bypass-järjestelmässä osa erottimeen
tulevasta vedestä ohjataan virtauksen-säätökaivolla perinteisen
erotinjärjestelmän ohi. Järjestelmässä hyödynnetään teoriaa first flush
-ilmiöstä, jonka mukaan öljyt ja kiintoaines huuhtoutuvat erottimeen jo
sateen alkuvaiheessa. Käsittelyaste on valittava kohteen vaatimusten
mukaisesti. Suomessa käytetään yleisesti käsittelysuhteina 1/3 ja 1/10
(erottimen virtaama/kokonaisvirtaama) esim. 10/30 tai 10/100.

O
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UN

Bypass-järjestelmää suunniteltaessa on suositeltavaa
tarkastella käyttöalueen maanpinnan muotoja ja
toimintaa yhteistyössä geosuunnittelijan kanssa.
Hankalanmuotoisille maanpinnoille kannattaa harkita
useampaa Bypass-järjestelmää rinnakkain tai suoraa
järjestelmää. Jos alue on iso, on järjestelmän
suunnittelussa huomioitava valuma-ajan pituus valumaalueen eri osista ja pyrittävä sijoittamaan erotin
mahdollisimman keskeiselle sijainnille koko alueeseen
nähden (kuva 6). Sateen alkuvaiheessa veden on
saavutettava Bypass-järjestelmä eri alueilta
samanaikaisesti, jotta öljyt ja kiintoaines huuhtoutuvat
erottimeen eivätkä ohivirtaukseen.

ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN
HIEKAN-/LIETTEENEROTTIMET

LA

3.3

Kuva 6. Havainnollistava esimerkki siitä, miten valuma-alueen
eri osien (neliöt) on sijoituttava suhteessa erottimeen (ympyrä).

Öljynerotusjärjestelmissä on oltava erillinen tai
erotintilaan liittyvä lietetila. Hiekanerottimeen ei saa
johtaa vettä suoraan kannen kautta. Erotin voidaan
tarvittaessa varustaa täyttymishälyttimellä. Hälyttimen
suositeltu hälytys-/tyhjennystaso saavutetaan kun 50 %
lietetilavuudesta on täyttynyt.
Hiekanerottimen koko mitoitetaan valitun öljynerottimen
NS-koon perusteella. Haluttu lietetilavuus valitaan
kohteen vaatimusten mukaisesti, vähintään 100 ×
Kuva 7. Hiekanerotin.
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erottimen NS-koko, mutta kuitenkin vähintään 600 dm³, ja
automaattipesukoneessa/harjapesussa tms. vähintään 5000 dm³.
Taulukkoon 4 on koottu esimerkkikohteita, jotka kuvastavat toimintaa.
Oletetun kiintoainemäärän (pieni, keskisuuri tai suuri) perusteella lasketaan
öljynerotusjärjestelmään tarvittavan lietetilan koko.
Taulukko 4. Öljynerotusjärjestelmän hiekanerottimen mitoitus

Esimerkkikohteet

Vähimmäistilavuus1)

Erittäin pieni

• autosuojat

20 dm3/ autopaikka
vähintään 40 dm3 2)

Pieni

• öljysäiliöalueet (sadevedet, vähän kiintoainetta)
• huoltoaseman piha‐alue (katettu)
• prosessijätevedet, vähän kiintoainetta

100 × NS/fd

Keskimääräinen

•
•
•
•
•

200 × NS/fd
vähintään 600 dm3

Suuri

• työkoneiden ja maansiirtokoneiden pesupaikat
• rekkojen pesupaikka
• automaattipesukone, harjapesu tms.

2) Yli

RS
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1) Pienintä

huoltoaseman piha‐alue (kattamaton)
autonpesupaikka
linja‐auton pesupaikka
korjaamon ja pysäköintialueiden jätevedet
voimalaitos ja koneteollisuus

O

Oletettu hiekka‐
ja lietemäärä

300 × NS/fd
vähintään 600 dm3, auto‐
maattipesukoneissa 5000 dm3

lietetilavuutta ei käytetä NS 10 tai pienemmissä erottimissa, pl. katetut pysäköintialueet

15 autopaikan suojat mitoitetaan tapauskohtaisesti

Sadevesikaivojen hiekkapesiä ei oteta huomioon mitoitettaessa
erotinjärjestelmän hiekanerottimen tilavuutta.

LATTIAKAIVOEROTTIMET

UN

4

US

Sisälle asennettavaksi tarkoitetut hiekanerottimet (kuva 8) ja yhdistetyt
lattiakaivomalliset öljyn- ja hiekanerottimet (kuva 9) eivät ole
standardisarjan SFS-EN 858 mukaisia tuotteita. Näitä tuotteita ei saa
käyttää ulkotiloissa. Kylmissä sisätiloissa tuotteet on suojattava
jäätymiseltä.

Kuva 8. Hiekan- ja lietteenerotin.

LA

Lattiakaivohiekanerottimien käyttö on sallittua standardisarjan SFS-EN
858 mukaisten luokan I ja II erottimien kanssa, mutta niiden lietetilavuutta
ei oteta huomioon mitoitettaessa erotinjärjestelemän lietetilavuutta.
Hiekanerottimen lähtöyhteen kokon on oltava vähintään DN110, eikä
lähtöyhteessä saa olla vesilukkoa, jos kaivoon voi tulla öljyä.
Lattiakaivomallisten hiekan- ja öljynerottimien käyttö on sallittua kohteissa,
joissa vesivirtaamat ovat pieniä ja ne viemäröidään kunnalliseen
viemäröintiin, joissa ei edellytetä standardin SFS-EN 858 mukaista
öljynerotinta. Tämän tyylisiä kohteita ovat mm. varasto- ja säilytystilat.
Ympäristöministeriön asetuksen 1047/2017 rakennusten vesi- ja
viemärilaitteistosta mukaan öljynerottimessa on oltava täyttymisen ilmaiseva
hälytys.
Suunnittelijan on varmistettava paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta
vaatimukset pientalon autotallin öljynerottimelle.

Kuva 9 Hiekan- ja öljynerotin
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Taulukossa 4 kuvattu erittäin pientä oletettua hiekka- ja
lietemäärää käytetään vain pysäköintitilojen yhteydessä. Yleensä
nämä erottimet ovat lattiakaivo- tai kanaalityyppisiä ritiläkannella
varustettuja tuotteita (kuva 10). Mitoitus on 15 autopaikkaan asti
20 dm³/autopaikka, jonka jälkeen 10 dm³/autopaikka. Jos
pysäköintitiloissa on esim. pesutoimintaa, on sen hiekanerotus
mitoitettava erikseen.

Rasvanerottimet on tarkoitettu kasvi- ja eläinperäisten rasvojen
erottamiseen jätevesistä. Rasvanerottimet sijoitetaan joko sisälle
tai ulos lähelle kohtaa, jossa rasvaista jätevettä muodostuu.
Erottimeen ei saa johtaa muita vesiä.

Kuva 10. Kanaalimainen hiekanerotin.

TO
VE

Erottimien materiaalien valinnassa on huomioitava tulevan
jäteveden lämpötila. Jos mitoituksessa huomioidaan tulevan
veden lämpötilakertoimen olevan yli +60 °C, on varmistettava
erottimen kestävyys kyseisissä lämpötiloissa, erityisesti sisälle
lattian päälle asennettavissa erottimissa. Jos
rasvanerotusjärjestelmän putkistoa tullaan puhdistamaan höyryllä,
on putkiston materiaaliksi valittava korkeita lämpötiloja kestävä
materiaali, esim. HST.

O

RASVANEROTUSJÄRJESTELMÄT

RS
I

5

Rasvanerottimen sijoittamisessa on huomioitava erottimen huolto.
Erotin joko imutyhjennetään suoraan miehistöluukun kautta tai,
jos erottimen lähelle ei pääse, erotin varustetaan
imutyhjennysputkella.

UN

Jos erotin asennetaan sisälle lattian päälle, on huoneessa oltava
lattiakaivo sekä vesipiste. Tila on varustettava ilmanvaihdolla.
Rasvanerottimen kansiston on oltava tiivis.

Kuva 11. Sisämallinen rasvanerotin.

Rasvanerotin tuuletetaan ensisijaisesti tulevan viemärin tuuletusviemäriin.
Erillistä tuuletusviemäriä ei yleensä tarvita. Alipaineventtiiliä ei voi käyttää
ainoana erottimen tuuletusyhteenä.

US

Rasvanerottimessa on oltava rasvatilan täyttymishälyttimen lisäksi padotushälytys. Hälytys kytketään taloautomaatiojärjestelmään, jos mahdollista.
Ulos sijoitetun erottimen eteen suositellaan tarkastusputkea tai -kaivoa,
jonka kautta erottimen tulopuolta on helpompi puhdistaa.
Lähtevästä viemäristä on oltava näytteenottomahdollisuus.

LA

Suunnitelma-asiakirjoissa määritellään mm. rasvanerottimen











malli/tyyppipiirustus
sijainti asemapiirustuksessa
kannen kuormitusluokka ja liikennekuorman tasauslaatan tarve
kannen kaasutiiviys
tyhjennystapa/-paikka
viemäreiden ja maanpinnan korkeudet
ankkurointitarve
mahdollinen routaeristys
nimelliskoko NS
täyttymishälyttimen keskusosan sijainti sekä mahdollinen
jatkohälytys.

HB/1/helmikuu 2021/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021

OHJE-EHDOTUS - 11

TO
VE

Kuva 12. Ulkoasenteinen rasvanerotin.

5.1

RASVANEROTTIMEN MITOITUS

Standardi SFS-EN 1825-1 Rasvanerottimet. Osa 1: Suunnittelun
perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta antaa
valmistajille ohjeet rasvanerottimien suunnitteluun ja testaukseen.
Valmistajan on testattava erottimet lähtevässä jätevedessä olevan
rasvapitoisuuden mukaan. Suurin sallittu arvo jätevedessä on
testauksessa 25 mg/l.

𝑄

𝑓

𝑓

jossa

(3)

= jäteveden mitoitusvirtaama dm³/s
= jäteveden lämpötilakerroin, ft=1 jos lämpötila on ≤+60 C° ja ft=1,3
jos lämpötila on >+60 C°
= rasvan tiheyskerroin, fd=1 keittiöissä, teurastamoissa tms.
= haittakerroin, ff=1,3, jos kohteessa käytetään pesu- tai
huuhteluaineita, muuten 1. Korkean hygieniatason laitoksissa kuten,
sairaaloissa, ff= 1,5.

LA

fd
ff

𝑓

US

Qs
ft

UN

Erottimen nimelliskoko NS lasketaan standardin SFS-EN 1825-2
Rasvanerottimet. Osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja
kunnossapito mukaisesti kaavalla 3:
𝑁𝑆

Jäteveden virtaama Qs voidaan määrittää



mittaamalla (saneerauskohteet)
laitekohtaisesti, jolloin mitoitusvirtaamana käytetään vesipisteiden
ja laitteiden antamaa todellista virtaamaa
laitoskohtaisesti, jolloin mitoitusvirtaama lasketaan kaavalla 4:



𝑄

𝑉

𝐹/ 3600

𝑡

jossa
Qs
V
F
t

=
=
=
=

Huoltokaivo
Kansisto
Väliseinä
Lietteen varastotila
Rasvan varastotila
Sähköläpivienti
Rasvakerrosanturi
Tuuletusyhde

RS
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O

RTS 21:3 Erottimet

jäteveden mitoitusvirtaama dm³/s
keskimääräinen päivittäinen jätevesimäärä dm³/s
huippuvirtaamakerroin taulukoista 5 tai 6
päivittäinen käyttöaika (h).
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Keskimääräinen päivittäinen jätevesimäärä (V) voidaan määrittää
kulutustietojen mukaan. Mikäli vedenkulutustietoja ei ole käytettävissä,
voidaan jätevesimäärä määrittää


keittiöissä päivittäin valmistettujen aterioiden lukumäärän, taulukon 5
jätevesimäärä/ateria (Vm) ja kaavan 5 avulla
Taulukko 5. Jätevesimäärä (Vm) ateriaa kohden ja huippuvirtaamakerroin (F) eri keittiöissä

Keittiö

Jätevesimäärä/
ateria, Vm
dm3/kpl

Hotelli

100

5

Ravintola

50

8,5

Sairaala

20

13

Valmistuskeittiö

10

22

Tehtaan tai toimiston
ruokala

5

20

𝑉

O
RS
I

𝑀

(5)

TO
VE

𝑉

Huippuvirtaama‐
kerroin F

jossa

V = keskimääräinen päivittäinen jätevesimäärä, dm³/s
M = ateriamäärä
Vm = jätevesimäärä/ateria, dm³/s


teurastamoissa tai lihanjalostamoissa lihatuotteiden määrän,
taulukon 6 jätevesimäärä/lihatuotekilo (Vp) ja kaavan 6 avulla.

Taulukko 6. Jätevesimäärä lihatuotekiloa kohden (Vp) sekä huippuvirtaamakerroin
erikokoisissa teurastamoissa ja lihanjalostamoissa.

Huippuvirtaama‐
kerroin F

Pieni, korkeintaan 5 ey/vko

20

30

Keskisuuri, 6...10 ey/vko

15

35

Suuri, 11...405 ey/vko

10

40

UN

Jätevesimäärä/
lihatuotekilo Vp
dm3/kpl

US

Teurastamon tai
lihanjalostamon koko

ey = eläinyksikkö = 1 nauta tai 2,5 sikaa

𝑉

𝑀

𝑉

(6)

jossa

LA

V = keskimääräinen päivittäinen jätevesimäärä, dm³/s
Mp = lihatuotteiden määrä/vrk, kg/vrk. Mikäli ei tiedetä, voidaan
olettaa olevan 100 kg/vrk/ey
Vp = jätevesimäärä/lihatuotekilo, dm³/s

Laskennan tuloksen perusteella valitaan rasvanerottimen NS-koko.
Standardin SFS-EN 1825-1 mukaisesti erottimen suositellut NS-koot ovat
seuraavat: 1, 2,4,7,10, 15, 20, 25, jonka jälkeen 5:n välein. Muut koot ovat
myös sallittuja.
Rasvanerottimen lietetilavuus on tavallisesti 100 × NS. Teurastamoissa ja
vastaavissa kohteissa, joissa lietettä tulee enemmän, lietetilavuuden
mitoituksen on oltava vähintään 200 × NS. Rasvanerottimen lietetilavuus voi
sijaita väliseinällä erotetussa tilassa tai erottimen pohjalla.
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IMUTYHJENNYSPUTKISTO

Kuva 13. Imutyhjennys.

TO
VE

Rasvanerotin tyhjennetään aina kokonaan, jolloin
yksi imutyhjennysputki riittää säiliötä tai osastoa
kohden.

RS
I

Imutyhjennysputkisto on johdettava paikkaan, josta
imutyhjennys voidaan esteettä tehdä. Imutyhjennysliittiminä käytetään standardin SFS 4428 Pikaliitin.
Pallomainen leukaliitin mukaisia vipunokkaliittimiä.
Liittimen on oltava lukitussa kotelossa tai liitin on
voitava lukita.

O

Imutyhjennystä käytetään erottimille, jos erottimia ei
ole mahdollista tyhjentää suoraan huoltoluukusta
etäisyyden, haju- tai terveyshaitan vuoksi. Putkiston
materiaaleina voidaan käyttää esim. haponkestävää
terästä tai muovia. Imutyhjennysputkiston ja siihen
liittyvien osien on oltava tiiviitä, korroosionkestäviä
ja kestettävä imutyhjennyksen alipaine sekä
paineiskut. Suositeltu enimmäisimukorkeus on 6 m.

Öljynerottimeen voidaan suunnitella kaksi imuputkea, joista toisen kautta
voidaan tyhjentää kerääntynyt öljy ja toisen kautta tyhjennetään koko erotin.
Imuputket on merkittävä sekaannuksen välttämiseksi.

7

ASENNUS

UN

Imutyhjennettävän erottimen lähelle, jos se on helposti järjestettävissä, on
suositeltavaa sijoittaa vesipiste, jolla tyhjennetty erotin voidaan huuhdella ja
täyttää vedellä tarvittaessa. Jos rasvanerotin on pinta-asenteinen, on
huoneessa oltava myös lattiakaivo ja huonetilassa oltava ilmanvaihto.

Erottimet on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Erottimet on
tarvittaessa ankkuroitava pohjaveden nosteen vuoksi. Ankkurointi tulee
tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos ankkuroinnissa käytetään
liinoja, on niiden oltava lahoamattomia ja kiristimien on oltava
korroosionkestäviä, esim. RST.

US

Jos erottimet asennetaan liikennealueelle, on niiden kestävyys
varmistettava valmistajalta. Kuormankestävyyttä voidaan lisätä
liikennekuorman tasauslaatalla tai kuormaa voidaan vähentää estämällä
ajo päältä esim. ajoestimillä.

LA

Erotin ei saa päästä jäätymään. Erotin on tarvittaessa routaeristettävä
ja/tai saattolämmitettävä viemärin asennussyvyyden ja paikallisten
olosuhteiden mukaan.
Hälyttimen kaapeleille on asennettava suojaputki erottimen ja hälyttimen
keskusosan välille.

8

HUOLTO

Jos erottimessa on huoltoa edellyttävää laitteistoa tai erotin on tarkastettava
sisäpuolelta, on sen huoltokaivon täytettävä standardin SFS-EN 476 Yleiset
vaatimukset viemärijärjestelmissä käytetyille osille vaatimukset. Kulkuaukon
vapaan aukon on oltava vähintään 600 mm. Jos huoltokaivoon on integroitu
valmistusprosessissa tikkaat, on niiden täytettävä standardien SFS-EN
13101 Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja
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yhdenmukaisuuden arviointi tai SFS-EN 14396 Kulkuaukkojen kiinteät
portaat vaatimukset.
Huoltokaivon yläosan D600 halkaisijainen osa saa olla maksimissaan 600
mm pitkä. Tämän jälkeen tilan on laajennuttava sisähalkaisijaltaan
vähintään 800 mm:n kokoon. Jos erottimen peittosyvyys on yli 3 m, on
huoltokaivon halkaisijan oltava sisähalkaisijaltaan vähintään 1000 mm 3 m
ylittävältä osalta. Huoltokaivon mitat on esitetty kuvassa 14.

ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN HUOLTO

O

8.1

RS
I

Erottimet on tyhjennettävä välittömästi täyttymishälytyksen jälkeen. Ennen
huoltoa ja huollon aikana on otettava huomioon, että öljynerotin on ATEXtila. Öljynerottimesta on poistettava pintaan kerääntynyt öljy ja pohjalle
laskeutunut liete. Hiekanerottimesta on poistettava pohjalle kerääntynyt liete.
Hälytinlaitteiden anturit on puhdistettava. Erottimet on täytettävä
tyhjennyksen jälkeen vedellä.







TO
VE

Öljynerotinjärjestelmä on tarkastettava standardin SFS-EN 858-2 mukaisesti
puolivuosittain. Tarkastuksessa on tehtävä vähintään seuraavat
toimenpiteet:
hiekanerottimen lietteen määrän mittaus
öljynerottimeen kertyneen öljyn kerroksen paksuuden mittaus
mahdollisen automaattisen sulkijalaitteen toiminnan tarkastus
hälytinlaitteen toiminnan tarkastus ja puhdistus
näytteenottopisteen mahdollisen sulkuventtiilin koestus.

järjestelmän tiiviyden tarkastus
rakenteellinen kunto
mahdolliset sisäiset pinnoitteet
sisäänrakennettujen osien kunto
sähkölaitteiden ja -asennusten kunto (esim. täyttymishälytin)
mahdollisen automaattisen sulkulaitteen toiminnan tarkastus.

US








UN

Erotinjärjestelmä on tyhjennettävä ja tarkastettava kokonaan viiden vuoden
välein. Jos erottimen sisälle on mentävä, on erotin tuuletettava huolellisesti.
Erottimen sisäpuolisessa tarkastuksessa on noudatettava
työturvallisuusohjeita. Tässä tarkastuksessa on tehtävä vähintään seuraavat
toimenpiteet:

Tehdyistä tarkastustoimista on tehtävä merkintä erottimen huoltokirjaan.

8.2

RASVANEROTTIMEN HUOLTO

LA

Rasvanerotin on huollettava ja tyhjennettävä säännöllisesti tai hälyttimen
hälyttäessä. Kohteessa määritetään kokemusperäisesti riittävät huoltovälit
(ensimmäisen vuoden käytön aikana) huomioiden kohteessa tapahtuvat
muutokset/toiminta. Standardin SFS-EN 1825-2 mukaan erottimet tulisi
tyhjentää, puhdistaa ja täyttää uudelleen puhtaalla vedellä vähintään kerran
kuukaudessa, suositeltavasti kahden viikon välein, ellei huoltosuunnitelmaasiakirjoissa ole toisin määritetty.
Erotin on tyhjennettävä välittömästi täyttymishälytyksen jälkeen. Rasvanerotin on tyhjennettävä aina kokonaan ja puhdistettava. Hälytinlaitteiden
anturit on puhdistettava ja toiminta testattava. Erotin on täytettävä
tyhjennyksen jälkeen vedellä.

HB/1/helmikuu 2021/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021

Kuva 14. Huoltokaivon mitat.

RTS 21:3 Erottimet

OHJE-EHDOTUS - 15

KIRJALLISUUTTA
Viranomaismääräykset ja ohjeet
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta
1047/2017

Standardit

O

SFS 4428 Pikaliitin. Pallomainen leukaliitin
SFS-EN 124 Hulevesi- ja viemärikaivojen kansistot ajoneuvo- ja
jalankulkualueille

RS
I

SFS-EN 476 Yleiset vaatimukset viemärijärjestelmissä käytetyille osille

SFS-EN 858-1 Kevyiden nesteiden (esim. öljy ja bensiini)
erotinjärjestelmät. Osa 1: Tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus,
merkintä ja laadunvalvonta

TO
VE

SFS-EN 858-2 Kevyiden nesteiden (esim. öljy ja bensiini)
erotinjärjestelmät. Osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja
kunnossapito

SFS-EN 1825-1 Rasvanerottimet. Osa 1: Suunnittelun perusteet, suoritus
ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
SFS-EN 1825-2 Rasvanerottimet. Osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus,
toiminta ja kunnossapito
SFS-EN 13101 Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja
yhdenmukaisuuden arviointi

UN

SFS-EN 14396 Kulkuaukkojen kiinteät portaat

Muuta kirjallisuutta

LA

US

Talotekniikka Info Vesi- ja viemärilaitteistot -opas
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