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Maaperäkäsittelyt
SUODATUSPUTKISTO- JA IMEYTYSPUTKIPAKETIT
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Maaperäkäsittelyt putkistoilla kaikille vesille

Pipelifen maaperäkäsittelyt kaikille vesil-
le toteutetaan yhdistämällä 3-osastoinen 
2m³ saostussäiliö suodatus- tai imeytys-
putkilla toteutettuun maaperäkäsitte-
lyyn. 

Saostussäiliö erottelee tehokkaasti jäte-
vedestä kiintoaineet johtuen sen raken-

teesta, jossa jäteveden erottelumatka 
säiliön sisällä on yli neljä metriä. Molem-
missa säiliössä on myös telekooppinen 
nousuputki, mikä helpottaa asennusta.

Pipelifen maaperäkäsittelyt eivät vaadi 
sähköä toimiakseen ja huolto sujuu vai-
vattomasti imuautolla. 

Maaperäkäsittelyt on suunniteltu 1-5 
hengen talouksien tarpeisiin. Maape-
räkäsittelyillä voidaan toteuttaa myös 
laajempia kohteita. Kysy isompien koh-
teiden toteutuksista Pipelifen jäteve-
siasiantuntijoilta. Yhteystiedot löydät 
osoitteesta www.puhdastulevaisuus.fi

Suodatusputkistopaketti 

Suodatusputkistolla rakennetaan ton-
tille luonnonmukainen maasuodatus-
kenttä, jossa jätevedet suodattuvat 
kenttään putkien kautta. Suodatusput-
kistopaketilla rakennat maasuodatta-
mon vaivattomasti ja helposti. 

Suodatusputkistopaketti 5 koostuu 
2m³ saostussäiliöstä, jakokaivosta, 
imeytysputkista, suodatuskankaasta, 
kokoomaputkista ja kokoomakaivosta. 
Järjestelmää voi täydentää tarkastukai-
volla. 

Imeytysputkipaketti

Imeytysputkipakettiin on kerätty kaikki 
yhden kiinteistön jätevesien maaha-
nimeyttämiseen tarvittavat tarvikkeet. 
Imeytysputkipaketti koostuu saostus-
säiliöstä, jakokaivosta, tarvittavista 
imeytysputkista ja suodatinkankaasta. 
Pipelifen imeytysputkipaketti sisältää 
aina jakokaivon, mikä helpottaa puh-
distimen sijoittamista tontille sekä pa-
rantaa huollettavuutta vuosien käytön 
aikana.

Imeytysputkipaketti vaatii asennuskoh-
teelta sopivan vettäläpäisevän maape-
rän sekä suotuisat olosuhteet maaperä-
vesien suhteen. 
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Harmaiden vesien maaperäkäsittelyt 
toteutetaan yhdistämällä 2-osastoi-
nen 1m³ saostussäiliö suodatus- tai  

imeytysputkilla tehtyyn maaperäkäsit-
telyyn. Taloutesi mustat vedet voidaan 
käsitellä kuivakäymälässä, kompostoi-

Harmaiden vesien käsittely

Pesuvesien  
imeytysputkipaketti

Pesuvesien imeytysputkipaketti koos-
tuu saostussäiliöstä, jakokaivosta,  
tarvittavista imeytysputkista ja suodat-
inkankaasta.

Kaksoisviemäröinti:  
Pesuvesien  
imeytysputkipaketti 

Pesuvesien imeytysputkipaketti koos-
tuu saostussäiliöstä, jakokaivosta,  
tarvittavista imeytysputkista ja suodatink-
ankaasta. Kaksoisviemäröinnissä mustat 
vedet on ohjattu Pipelifen umpisäiliöön. 

Huom! Voit muuntaa minkä tahansa maaperäkäsittelyiden puhdistusjärjestelmän kaksoisviemäröintijärjestel-
mäksi umpisäiliön avulla. Pipelifen umpisäiliöt varastoivat wc-vedet ja huolto hoituu helposti imuautolla!

tavassa käymälässä tai ohjata umpisäi-
liöön eli toteuttaa ns. kaksoisviemäröinti. 
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Pipelife Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu
Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211

www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi

Fos-STOP

Tehosta maaperäkäsittelyiden fosfo-
rinpoistoa Pipelifen Fos-STOP -fos-
forinsaostuskemikaalin annostelijalla. 
Käytetään kiinteistössä, jotka sijaitsevat 
alueella jossa vaaditaan tiukennettuja 
puhdistustasovaatimuksia. Fos-STOP 
asennetaan kiinteistön sisälle paikkaan, 
mistä kemikaali on helppo annostella 
viemäriin (wc:n tai keittiön allaskaappi, 
tekninen tila tms.) Fosforinpoistami-
seen annostelija käyttää Panospuhdis-
tamoissa käytettävää PAC polyalumii-
nikloridia.

Umpisäiliö 5000

Umpisäiliö wc-vesille kohteisiin, joissa 
vaaditaan matalaa asennussyvyyttä. 
Umpisäiliö 5000 soveltuu vakituisten ja
vapaaajan asuntojen jätevesien varas-
tointiin sekä kaksoisviemäröintikohtei-
siin, jossa pesuvesien käsittely on
järjestetty bio- tai maasuodattamolla.
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