
 

 
Jita Oy – harmaavesisuodatin, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 
 

 
 
1. Yleistä 
 
Harmaanveden puhdistusjärjestelmään suodattimen eteen tulee asentaa vähintään 1 m³, 2-osastoinen 
saostussäiliö. Sakosäiliö voi olla Jita Kombi yhdistelmäsäiliö (tuotenro. 967512) tai Jita Sako 1500 l 
(tuotenro. 967582). 
 
Järjestelmä on mitoitettu yhden perheen käyttöön. Harmaavesijärjestelmään voidaan johtaa kaikki 
kotitaloudessa syntyvät harmaat jätevedet. Harmaisiin vesiin kuuluvat sauna- ja pesuvedet sekä 
pyykinpesu- ja tiskikoneen vedet. Järjestelmään ei saa johtaa WC-istuimen huuhteluvesiä, eikä 
kuivakäymälän virtsaa tai suotovesiä. Näille tarvitaan erillinen umpisäiliö (Jita Kombi tai Neliapila). 
 
Järjestelmä sopii hyvin niin jatkuvaan asumiseen kuin vapaa-ajan asunnoillekin. Koska puhdistaminen 
tapahtuu vakio-olosuhteissa suljetussa tilassa, on se riippumaton tontin maaperäolosuhteista. Lisäksi 
järjestelmän tilantarve on huomattavasti pienempi kuin perinteisen maapuhdistamon. Näin ollen järjestelmä 
on helposti sijoitettavissa kaikille tonteille.  
 
Harmaan veden puhdistusjärjestelmä koostuu erillisestä saostussäiliöstä ja harmaavesisuodattimesta. 
Saostussäiliössä jätevesi selkeytetään. Vettä raskaammat kiintoaineet laskeutuvat pohjalle. Vettä 
kevyemmät ainesosat, kuten rasvat, nousevat säiliössä veden pinnalle. Erottautuneet aineet varastoidaan 
pinta- ja pohjalietteenä saostussäiliöön, josta ne poistetaan loka-autolla vähintään kerran kahdessa 
vuodessa. Selkeytynyt vesi johdetaan harmaavesisuodattimeen. Harmaavesisuodattimen kannalta on 
tärkeää, että saostussäiliö on erottelukyvyltään tehokas ja että se tyhjennetään säännöllisesti.  
 
Harmaavesisuodattimessa vesi jaetaan tasaisesti koko suodattimen pinta-alalle. Vesi suotautuu 
suodatinpatjan läpi ja kootaan pohjalta purkuputkeen. Veden puhdistaminen tapahtuu biologisten, 
fysikaalisten ja kemiallisten mekanismien avulla. Pääasiassa puhdistaminen on biologista. 
Suodatinmateriaaliin muodostuu monipuolinen mikrobieliöstö, joka hajottaa jäteveden epäpuhtaudet. 
Suodattimen kuitumainen materiaali pidättää kosteutta pitkään säilyen kuitenkin ilmavana. Tämän ansiosta 
mikrobit säilyvät elinvoimaisina myös pitkien käyttötaukojen ajan. On huomioitava että viemärin on 
tuuletuttava katolle esteettä, jolloin suodattimeen tulee riittävä ilmanvaihto. 



 
Kuva: Kaavio veden ja ilman kulusta.  
 
 
Harmaavesisuodattimen jälkeen puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää maahan. 
 
Asennuksessa tarvittavat työkalut ja tarvikkeet kaivinkoneen lisäksi ovat: 
- vesivaaka 
- kiviharava 
- puukko 
- liukuaine 
- tussi 
- mitta 
- sakset 
 
 
 
2. Pakkauksen purkaminen 
 
Harmaavesisuodattimen tarvikkeet on pakattu suodattimen sisään. Avaa suodattimen kansi. Poista ensin 
turvesäkkien päälle pakatut osat (8 - 18) suodattimesta. Tämän jälkeen poistetaan säkit (19, 20). Säkkien 
poistamista voidaan helpottaa kallistamalla suodatinrunko kyljelleen ja nostamalla säkit sivulta pois. Huom. 
Jos poistat säkit suodatinta kallistamalla, irrota kansi saranoistaan ja tue suodatinrunko niin, että se pysyy 
tukevasti kyljellään. Säkkien poistamisen jälkeen kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. 
 
Poistettuasi kaikki osat tarkasta, että paketista löytyy kaikki listan komponentit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jita-harmaavesisuodatinpakkaukseen kuuluvat seuraavat osat: 
 
• Suodatinrunko      (1) 
• Suodattimen kansi     (2) 
• Tuuletus-/ylivuotoputken A alaosa  (3) 
• Tuuletusputken B alaosa   (4) 
• Tuloputki, Ø 110 mm    (5) 
• Lähtöyhde, Ø 110 mm   (6) 
• Vedenkeräysputkisto    (7) 
• Eristekansi     (8) 
• Asennusohje     (9) 
• Tuuletusputkien yläosa, 2 kpl   (10) 
• Tuuletusputken hattu, 2 kpl    (11) 
• Vedenjakolevy, 3kpl    (12) 
• Vedenjakoputki    (13) 
• Vedenjakoputken pystykannatin  (14) 
• Vedenjakolevyjen pystykannatin, 4 kpl (15) 
• Vedenjakolevyjen kisko, 2 kpl   (16) 
• Kiinnitystarvikepussi    (17) 
• Suodatinkangas    (18) 
• Suodatinturvesäkki, 30 kpl   (19) 
• Leca-sorasäkki, 3 kpl    (20) 
 
 
 

 
Kuva: Harmaavesisuodattimen osat 
 
 



3. Harmaavesisuodattimen sijoittaminen 
 
 

 
Kuva: Harmaavesisuodattimen sijoittaminen 
 
 
 
 
 
 



Mikäli mahdollista, kannattaa Harmaavesisuodatin suunnitella ja sijoittaa niin, että asennuksessa ei tarvita 
korotusosaa. Tämä helpottaa turpeen vaihtamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää erillistä 
korotusosaa (tuotenro. 967017), jonka avulla voidaan peitesyvyyttä lisätä 300 mm. Maksimipeitesyvyys on 
800 mm tuloputken vesijuoksusta mitattuna. Tarvittaessa jätevesi voidaan pumpata erillisen pumppukaivon 
avulla (Jita pumppukaivo nro 967554). Pumppukaivo voidaan sijoittaa sakokaivon ja 
harmaavesisuodattimen väliin tai harmaavesisuodattimen perään. 
 
Käytettäessä pumppukaivoa saostussäiliön ja harmaavesisuodattimen välissä kannattaa 
harmaavesisuodatin asentaa ilman jatkokaulusta. Harmaavesisuodatin kannattaa tässä tapauksessa 
asentaa niin korkealle, että puhdistettu vesi päästään purkamaan painovoimaisesti purkupaikkaan. 
Tarvittaessa Harmaavesisuodatin voidaan nostaa kumparemaisesti osittain ympäröivää maan pintaa 
ylemmäs. 
 
Harmaavesisuodatin ja sen purkuputken pää sijoitetaan niin, ettei pohjavesi tai vesistön tulvavesi nouse 
purkuputkeen. Korkein sallittu pohjavedenpinta suodattimen ympärillä on tuloputken tasalla.   
 
Kaivanto tulee aina salaojittaa.   
 
Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää maahan. Maaperään imeyttämisessä voidaan 
käyttää Jita imeytysputkea tai salaojaputkea. Purkuputken ympärille karkea sepeli- tai hiekkätäyttö. 
 
 
4. Asentaminen 
 
Saostussäiliön asentaminen: Katso saostussäiliön oma asennusohje. 
 
4.1 Harmaavesisuodattimen asentaminen ilman korotuskaulusta 
Suodattimen asennuskuoppa kaivetaan vähintään 120 cm:n syvyiseksi. Kaivannon pohjan mittojen tulee 
olla vähintään 3,5 x 2,5 m. Varmista, että kaivannon pohja on kantava. Levitä kaivannon pohjalle n. 5 cm:n 
kerros kivetöntä hiekkaa.  Tasaa pohja vaakasuoraksi ja tiivistä huolellisesti. 
 
Kaivanto salaojitetaan mielellään kaivannon pohjatasoon saakka, kuitenkin vähintään 800 mm kaivannon 
pohjasta. Pintavesien pääsy kaivantoon estetään pinnanmuotoiluin.  
 
Ankkurointi 
Suodatin nostetaan kaivannon pohjalle. Varmista vesivaa’an avulla, että suodatin on vaakasuorassa sekä 
pitkittäis- että poikittaissuunnassa. Kytke purkuputki lähtöliittymään. Ankkuroi suodatin Uponor 
ankkurointijärjestelmällä (2 kpl, Uponor-numero 1003563). Ankkurointi varmistaa säiliön maassa pysymisen 
pohjavedenpinnan vaihteluista huolimatta. Ankkuroinnin poisjättäminen edellyttää karkeaa perusmaata ja 
100% toimivan salaojituksen rakentamista kaivantoon.  
 

  
Kuva: Ankkurointi 



Täyttö  
Täytä suodattimen ympäristö kivettömällä hiekalla. Täytön aikana tulee kannen olla paikallaan ja suljettuna.  
Tiivistä hiekka 30 cm kerroksina. Jatka täyttöä tuloliittymän alareunaan. Kytke tuloputki. Huom. tiivistä 
erityisen huolellisesti putkien alta. Poista tuuletusputkien suojatulpat. Liitä suodattimeen tuuletusputkien 
yläosat (10) ja tuuletusputkIen hatut (11).  
 
Eristäminen  
Tuloputki sekä suodattimen ympäristö on syytä routaeristää. Ilman korotusosaa asennettaessa eristä 
suodatin suulakepuristetulla maahan tarkoitetulla eristyslevyllä, paksuus 50 mm, ulottaen vaakasuora 
eristys 2 m säiliön ulkopuolelle. Korotusosallakin varustettuna lisäeristys tulee tehdä. Tuolloin eristeen 
paksuus on 30 mm. Eriste leikataan sopivaksi säiliön kannen ja tuuletusputkien kohdalta. Viimeistely 
polyuretaanivaahdolla. 
 
Tee suodattimen kokoaminen kohdan 5. Suodattimen kokoaminen -mukaisesti.  
 
Jatka ympäristötäyttöä kiinnityssalpojen alapuolelle. Muotoile maan pinta niin, että pintavedet ohjautuvat 
säiliöistä poispäin. 
 
4.2 Asentaminen korotuskauluksen kanssa (lisävaruste)  
 

 
 

Kuva: Korotuskauluspaketin osat 
 
Korotuskauluksen avulla voidaan harmaavesisuodatin asentaa enintään 145 cm maan pinnan alle. 
Korotuskauluksen korkeus on 30 cm. Korotuskauluspaketin sisältö: 
 
• Korotuskaulus     (E1) 
• Tuuletusputkien jatkoputket, 2 kpl  (E2) 
• Lukitussokka, 2 kpl    (E3) 
• Saranapultit ja mutterit, 2 kpl   (E4) 
• Vedenjakolevyjen käsittelykoukku, 2 kpl  (E5) 
 
Asenna harmaavesisuodatin kohdan ”4.1 Asentaminen ilman korotuskaulusta” -mukaisesti. 
Korotuskaulusta käytettäessä tehdään suodattimen kokoaminen ennen jatkokauluksen liittämistä.  
 
Korotuskaulus kiinnitetään säiliöön kannen tilalle kannen kiinnityspisteisiin (saranat 2 kpl ja kiinnityssalvat 2 
kpl). Lukitse kiinnityssalvat lukitussokalla. Jatka tuuletusputket jatkoputkilla.  



 
Kuva: Korotuskauluksen liittäminen 
 
Täytä harmaavesisuodattimen ympäristö kivettömällä hiekalla. Tiivistä hiekka 30 cm kerroksina. Jatka 
täyttöä korkeintaan korotuskauluksessa olevien kiinnityssalpojen alareunan tasalle.  
 
Kaivannon lopputäyttö luiskataan niin, että pintavedet ohjautuvat pois harmaavesisuodattimelta.  
 
 
5. Suodattimen kokoaminen 
 
Harmaavesisuodattimessa on vakiona 110 mm tulo- (5) ja lähtöliittymät (6). Kokoamisen helpottamiseksi 
kannattaa suodattimen kansi irrottaa paikaltaan. 
 
5.1 Tuuletusputkien alaosat ja kokoomaputkisto  
Varmista, että tuuletusputkien alaosat ja kokoomaputkisto ovat seuraavan kuvan mukaisesti: 
 

 
 
 

 
Kuva: Tuuletusputket ja kokoomaputkisto 
 
 
 



5.2 Kokoomakerros 
 

 

Kuva: Kokoomakerros 
 
Tyhjennä suodattimen pohjalle leca-sorasäkit (3 kpl). Tasaa leca-sorakerroksen yläpinta suunnilleen vaaka-
suoraksi esim. kiviharavaa apuna käyttäen. Leikkaa suodatinkangas ohjeen mukaisesti saksilla 

 
Kuva: Suodatinkankaan leikkaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asenna suodatinkangas kokoomakerroksen päälle niin, että suodatinkankaan halkiot tulevat tuuletusputkia 
vasten ja helmat säiliön seinämiä vasten. Suodatinkankaan voi asentaa suodattimen ulkopuolelta käyttäen 
apuna kiviharavaa tai vedenjakolevyn kannatinkiskoa. 
 

 
Kuva: Suodatinkankaan asentaminen 
 
 
5.3 Suodatinkerros 
Tyhjennä suodatinturvesäkit suodatinkankaan päälle. Levitä turve kiviharavan avulla tasaisesti koko 
suodattimen alueelle. Tyhjentäminen ja levittäminen kannattaa tehdä noin 10 säkin erissä. Vältä turpeen 
päälle astumista. Tasaa lopuksi turpeen pinta suunnilleen vaakasuoraan.   
 
Biologisen toiminnan käynnistymisen nopeuttamiseksi suodatinkerroksen pintaan voidaan levittää tasaisesti 
muutama kourallinen humuspitoista maa-ainetta. Sopivaa maata löytyy metsämaan tai kukkapenkin 
pintakerroksesta. 
 

 
Kuva: Suodatinkerros 
 
 
 



 
5.4 Vedenjaon asennus ja säätö  
Vedenjakolevyjen kannatinjärjestelmä koostuu kahdesta vaakasuuntaisesta kiskosta (16) ja niiden 
pystykannattimista (15). Asenna pystykannattimet paikalleen ja kiinnitä kiskot pystykannattimiin.  
 

 
Kuva: Vedenjaon asennus ja säätö 
 
 
Asenna vedenjakolevyt kannatinkiskojensa päälle.  Asenna ensin laitimmaiset levyt ja viimeiseksi 
keskimmäinen. 

 
 
 

Kuva: Vedenjakolevyjen asentaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pystykannattimissa on korkeudensäätömekanismi, jonka avulla vedenjakolevyjen asentoa voidaan säätää. 
Säädä vedenjakolevyt kuvien mukaisesti. Säädä ensin vedenjakolevyt vaakasuoraan sekä pitkittäis- että 
poikittaissuuntaan. Nosta tämän jälkeen vedenjakoputken puoleisia kannattimia 10 mm. 
 

 
Kuva: Vedenjakolevyjen säätö pitkittäis- ja poikittaissuunnassa 

 
Kuva: Kannattimien nosto 
 
 
Asenna vedenjakoputken pystykannake paikalleen. Nosta vedenjakoputki säiliöön. Paina se tuloputkessa 
olevaan muhviin liukuainetta apuna käyttäen. Varmista, että putki painuu muhvin pohjaan asti. Kiinnitä putki 
pystykannakkeeseensa. Säädä putki ensin vaakasuoraan ja laske sitten säätöä 5 mm. 
 
Lopuksi varmista, että kaadot ovat vedenjakoputkella 5 mm, vedenjakolevyillä 10 mm vedenjakoputkesta 
poispäin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Kannen kiinnittäminen 
Nosta lämpöeristekansi paikalleen, kiinnitä suodattimen kansi saranoilleen ja sulje kansi.  
 

 
Kuva: Kannen kiinnittäminen 
 
 
6. Puhdistetun veden purku 
 
Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää maahan. Maahan imeytys on mahdollista, mikäli 
maaperä on hyvin vettä läpäisevää.  
 
 
7. Tekniset tiedot 
 
Mitat (l x p x k):   2,4 x 1,4 x 1,3 m 
Paino:     440 kg 
Suodatintilavuus:   n. 2 m³ 
Tulo ja lähtöliittymät:   Ø 110 mm 
Puhdistusteho:   Täyttää asetuksen tiukennetut vaatimukset harmaalle vedelle. 
Maksimi virtaama:    750 l/vrk 
Suodatinturpeen vaihtoväli:  5 vuotta 
 
 
8. Suodattimen toiminta 
 
Katso kohta ”Yleistä”. Jita-suodatinturve on kehitetty ja testattu erityisesti harmaan veden käsittelyyn 
sopivaksi. Muiden materiaalien käyttö on kielletty. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Ylläpito 
 
Saostussäilön tyhjennys 
Harmaan veden saostussäiliö on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa. 
 
Vedenjaon puhdistus 
Mikäli vedenjakolevy tai vedenjakoputki on likaantunut, harjaa ne puhtaaksi ja huuhtele puhtaalla vedellä. 
Puhdistuksessa voi käyttää apuna mietoa pesuainetta kuten mäntysuopaa tai muita biohajoavia 
pesuaineita (Joutsenmerkki). Älä käytä liuottimia. 
 
Vedenjaon säätö 
Tarkista, että vedenjako jakaa veden tasaisesti suodattimen pinnalle. Tarvittaessa säädä kohdan 5.4 
mukaisesti. 
 
Suodatin läpäisee vettä heikosti  
Nosta vedenjakolevyt paikaltaan. Mikäli suodattimessa on korokekaulus, voidaan vedenjakolevyt nostaa 
nostokoukkujen avulla. 
 

 
Kuva: Vedenjakolevyjen nosto paikaltaan 
 
Haravoi turpeen pinta kiviharavalla rikki. Tarvittaessa voit myös vaihtaa suodatinturpeen pinnasta 5 - 10 cm 
kerroksen uuteen suodatinturpeeseen. Tasaa lopuksi turpeen pinta.  
 
Suodattimen vaihto 
Suodatinmateriaali on vaihdettava 5 vuoden välein. Vanha suodatinmateriaali poistetaan imuautolla.  
 
Mikäli suodatin padottaa toistuvasti ennen 5 vuoden jakson täyttymistä ja turpeen pintakerros on jo 
vaihdettu kaksi kertaa, on suodatinturve uusittava kokonaan.  
 
Suodatinmateriaalin jälkikäsittely 
Poistettu suodatinmateriaali käy sellaisenaan maanparannusaineeksi. Sitä voi sekoittaa puutarhajyrsimellä 
kasvimaalle, käyttää kateaineena tai kompostin täyteaineena. Kuntakohtaisesti suodatinmateriaali voidaan 
ottaa vastaan myös kaatopaikalla tai viedä puhdistamolle kompostiaumaan.  
 
 
 
Jita Oy 


