
4.4.2019

IISI H1 Sauna harmaavesisuodatin muodostuu yhdestä säiliöstä. jonka pohja on rei’itetty. Säiliössä on 
kivikuitusuodatin ja CleanWater fosforinsaostusnappeja. 

IISI sauna suodattimesta vesi imeytyy maaperään pohjassa olevien reikien kautta,   mutta voit myös 
tehostaa imeytymistä lisäämällä imeytysputken (salaojaputki 65/56) lähtemään suodattimen pohjasta. 
Suodatin kerää partikkeleita tulevasta vedestä ja näin ollen pidentää maaperän imukykyä. 

Fosfori-ravinteiden poistuman tehostamiseksi suodattimen päälle lisätään CleanWater kiekkoja. 
Vaihtoehtoisesti kiekon voi laittaa myös saunasi muoviseen lattiakaivoon tai tipauttaa vesikouruun. 
Kiekko ”sulaa” vedessä ja kulkeutuu järjestelmään sitäkin kautta. Kiekko saostaa liukoista fosforia ja 
partikkeleita. 
Vaikka pesuvesissä ei fosforia paljon olekaan, vähäisetkin määrät saostuvat kiinteään muotoon, eivätkä 
näin ollen pääse kuormittamaan lähivesistöä lainkaan. 

Uusi kivikuitusuodatin kahden vuoden välein. 

www.greenrock.fi 
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IISI H1 Plus harmaavesisuodatin muodostuu kahdesta säiliöstä. Ensimmäinen osa toimii rasvanerottimena ja 
toinen säiliö toimii hienosuodattimena ja imeytyskaivona 
IISI H1 Plus harmaavesisuodattimen rasvanerotin (1. kaivo) erottaa painovoimaan perustuvalla menetelmällä 
vedessä olevaa rasvaa joka kertyy veden pinnalle, samoin siihen saostuu veden mukana kulkeutuvat vettä 
raskaammat kiintoaineet erottimen pohjalle. 
Suodatinosa (2.kaivo) kerää partikkeleita tulevasta vedestä ja näin ollen pidentää maaperän imukykyä. 
Säiliössä on kivikuitusuodatin. IISI H1 Plus suodatinosasta vesi imeytyy maaperään pohjassa olevien reikien 
kautta. Imeytystä voidaan tehostaa lisäämällä imeytysputki (salaojaputki 65/56) lähtemään suodattimen 
pohjasta. 
Fosfori-ravinteiden poistuman tehostamiseksi voidaan lisätä CleanWater kiekkoja suodattimen päälle. 
Vaihtoehtoisesti kiekon voi laittaa myös saunasi muoviseen lattiakaivoon tai tipauttaa vesikouruun. Kiekko 
”sulaa” vedessä ja kulkeutuu järjestelmään sitäkin kautta. Kiekko saostaa liukoista fosforia ja partikkeleita. 
Vaikka pesuvesissä ei fosforia paljon olekaan, vähäisetkin määrät saostuvat kiinteään muotoon, eivätkä näin 
ollen pääse kuormittamaan lähivesistöä lainkaan. 
Tyhjennä ensimmäisen kaivon kiintoaineet vuosittain. 
Uusi kivikuitusuodatin kahden vuoden välein. 

www.greenrock.fi 
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IISI H2 Harmaavesipuhdistamo 
Puhdistus tapahtuu biologisesti ja vesi virtaa puhdistamon läpi painovoimaisesti. Puhdistunut vesi voidaan 
viemäröidä suoraan ojaan tai imeyttää maaperään. 
IISI H2 harmaavesipuhdistamon sisältä irrotettavissa oleva erotinosa toimii painovoimaan perustuvana 
erottimena. Se erottaa rasvoja ja vettä keveämpiä ja vettä raskaampia partikkeleita. 
Erotinputkesta poistuva vesi valuu suodatinsolukkoa pitkin säilön alaosaan eli biosuodattimeen, jossa 
sijaitsee mikrobitoimintaa tehostavat kasvualustakiekot. 
Viipymän jälkeen vesi poistuu suuresta säiliöstä imeytettäväksi maaperään, ojaan tai noroon. 
Nosta erotinosa vuosittain pois ja tyhjennä kiintoaineet ja rasvat esim. kompostiin. Huuhtele tarvittaessa 

hienosuodatin. Hienosuodatinta ja kasvualustakiekkoja ei tarvitse vaihtaa. 

www.greenrock.fi 
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IISI H4 Harmaavesipuhdistamo 
Puhdistus tapahtuu biologisesti ja vesi virtaa puhdistamon läpi painovoimaisesti. Puhdistunut vesi voidaan 
viemäröidä suoraan ojaan tai imeyttää maaperään. 
IISI H4 harmaavesipuhdistamon säiliö numero 1 toimii rasvojen ja painavien partikkeleiden painovoimaan 
perustuvana erottimena. Vettä keveämmät, kuten rasvat erottuvat pintaan ja vettä raskaammat partikkelit 
painuvat pohjalle. 
Seuraavaksi vesi siirtyy säiliöön numero 2, jossa vesi ohjautuu suodatinsolukon läpi ja viipyy 
biosuodattimessa, jossa on mikrobitoimintaa tehostavat kasvualustakiekot. Viipymän jälkeen vesi poistuu 
biosuodattimesta imeytettäväksi maaperään, ojaan tai noroon. 
Tyhjennä kiintoaineet ja rasvat vuosittain. 
Huuhtele tarvittaessa hienosuodatin. Hienosuodatinta ja kasvualustakiekkoja ei tarvitse vaihtaa. 
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IISI H6 Harmaavesipuhdistamo 
Puhdistamon prosessi on biologinen. Orgaanisen aineen biologisen poiston aikaansaamiseksi vettä ilmastetaan 
bioreaktorissa, eli veden sisältämän hapen määrää ylläpidetään syöttämällä ilmaa pieninä mikrokuplina veden   
ja kasvualustakiekkojen sekaan. 
Puhdistamo on 3-osastoinen, jossa ensimmäinen osasto toimii rasvojen ja painavien partikkeleiden 
painovoimaan perustuvana tehokkaana erottimena. Vettä keveämmät, kuten rasvat erottuvat pintaan ja vettä 
raskaammat partikkelit painuvat pohjalle. 
Seuraavaksi vesi siirtyy säiliön toiseen osastoon, bioreaktoriin, jossa vettä ilmastetaan. 
Bioreaktorissa olevat kasvualustakiekot tehostavat mikrobitoiminnan ja puhdistus tapahtuu luonnonmukaisesti. 
Seuraavaksi vesi siirtyy kolmanteen osastoon jossa se selkeytyy. 
Tämän jälkeen vesi poistuu painovoimaisesti imeytettäväksi maaperään, ojaan tai noroon. 
Tyhjennä kiintoaineet ja rasvat vuosittain. 

www.greenrock.fi 
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IISI H12 Harmaavesipuhdistamo 
Puhdistamon prosessi on biologinen. Orgaanisen aineen biologisen poiston aikaansaamiseksi vettä ilmastetaan 
bioreaktorissa, eli veden sisältämän hapen määrää ylläpidetään syöttämällä ilmaa pieninä mikrokuplina veden   
ja kasvualustakiekkojen sekaan. 
Puhdistamo käsittää kaksi säiliötä ja on yhteensä 5-osastoinen, joista ensimmäinen osasto toimii rasvojen ja 
painavien partikkeleiden painovoimaan perustuvana tehokkaana erottimena. Vettä keveämmät, kuten rasvat 
erottuvat pintaan ja vettä raskaammat partikkelit painuvat pohjalle. 
Seuraavaksi vesi siirtyy säiliön toiseen osastoon, bioreaktoriin, jossa vettä ilmastetaan. 
Bioreaktorissa olevat kasvualustakiekot tehostavat mikrobitoiminnan ja puhdistus tapahtuu luonnonmukaisesti. 
Seuraavaksi vesi siirtyy kolmanteen osastoon jossa se selkeytyy. 
Tämän jälkeen vesi poistuu painovoimaisesti imeytettäväksi maaperään, ojaan tai noroon. 
Tyhjennä kiintoaineet ja rasvat vuosittain. 
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IISI KIVI Saneerauspuhdistamolla voidaan nykyinen, vanha jätevesijärjestelmä saneerata tietyin edellytyksin 
nykyvaatimukset täyttäväksi puhdistamoksi. Saneerauskohteissa on varmistuttava, että olemassa olevat 
sakokaivot ovat tiiviit ja toimivat, tai korjattavissa sellaisiksi. IISI KIVI voidaan tarvittaessa asentaa myös uusiin 
kohteisiin kun niihin asennetaan 2 m3 kolmiosastoinen sakokaivo. 
Kemikalointi tapahtuu kiinteistön sisätiloissa ja varsinainen fosforin saostuminen sakokaivoihin. Orgaanisen 
aineen biologinen poisto ja ammoniumtypen hapetus tapahtuvat Trickling filter – bioreaktorissa (IISI KIVI) eli 
kierrättämällä vettä muovisten kasvualustakiekkojen läpi. 

Sakokaivossa oleva pumppu kierrättää vettä IISI KIVESSÄ olevien kasvualustakiekkojen läpi. Kasvualustakiekoissa 
pisaroituessaan vesi hapettuu ja orgaaninen aine poistetaan mikrobitoiminnan avulla. Vesi valuu takaisin 
sakokaivon 3-osastoon, jolloin viimeisestä säiliöstä tulee puhdasvesisäiliö, jonka pohjalle kertyy vähitellen 
biologista lietettä. Kun sakokaivoihin tulee uutta vettä, se syrjäyttää viimeisestä osaston vedet T-haaran kautta 
poistoputkeen. Puhdistettu vesi johdetaan ojaan tai muuhun sopivaan purkupaikkaan. 
IISI KIVI soveltuu käytettäväksi kaikille asumisjätevesille tai harmaiden pesuvesien puhdistukseen. 

IISI KIVI Saneerauspuhdistamo 
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IISI S6 Puhdistamo on kolmiosastoinen ja sen yläosassa sijaitsee bioreaktori, jossa mikrobien kasvualustakiekot 
sijaitsevat. 
IISI S6 on jatkuvatoiminen biologis-kemiallinen puhdistamo. Kemikalointi tapahtuu kiinteistön sisätiloissa ja 
varsinainen fosforin saostuminen puhdistamon 3-osastoisessa sakokaivo osiossa. Orgaanisen aineen biologinen 
poisto ja ammoniumtypen hapetus tapahtuvat Trickling filter – bioreaktorissa eli kierrättämällä vettä muovisten 
kasvualustakiekkojen läpi. 

Sakokaivossa oleva pumppu kierrättää vettä puhdistamossa olevien kasvualustakiekkojen läpi. 
Kasvualustakiekoissa pisaroituessaan vesi hapettuu ja orgaaninen aine poistetaan mikrobitoiminnan avulla. Vesi 
valuu takaisin puhdistamon sako-osastoon, jolloin viimeisestä säiliöstä tulee puhdasvesisäiliö, jonka pohjalle 
kertyy vähitellen biologista lietettä. Kun sakokaivoihin tulee uutta vettä, se syrjäyttää viimeisestä osaston vedet 
T-haaran kautta poistoputkeen. 
Puhdistettu vesi johdetaan ojaan tai muuhun sopivaan purkupaikkaan. 
Sako-osastot tyhjennetään kuormituksesta riippuen vähintään kerran vuodessa. Kasvualustakiekkoja ei tarvitse 
puhdistaa tai vaihtaa. 

IISI S6 Pienpuhdistamo 
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IISI S10 Puhdistamossa on esisaostussäiliö ja toinen kolmiosastoinen sakosäiliö ja sen yläosassa sijaitsee 
bioreaktori, jossa mikrobien kasvualustakiekot sijaitsevat. 
Puhdistamon prosessi on biologis-kemiallinen. Kemikalointi tapahtuu kiinteistön sisätiloissa ja varsinainen 
fosforin saostuminen puhdistamon sako-osioon. Orgaanisen aineen biologinen poisto ja ammoniumtypen 
hapetus tapahtuvat Trickling filter – bioreaktorissa eli kierrättämällä vettä muovisten kasvualustakiekkojen läpi. 
Sakokaivossa oleva pumppu kierrättää vettä puhdistamossa olevien kasvualustakiekkojen läpi.

Kasvualustakiekoissa pisaroituessaan vesi hapettuu ja orgaaninen aine poistetaan mikrobitoiminnan avulla. Vesi 
valuu takaisin puhdistamon sako-osastoon, jolloin viimeisestä säiliöstä tulee puhdasvesisäiliö, jonka pohjalle 
kertyy vähitellen biologista lietettä. Kun sakokaivoihin tulee uutta vettä, se syrjäyttää viimeisestä osaston vedet 
T-haaran kautta poistoputkeen. Puhdistettu vesi johdetaan ojaan tai muuhun sopivaan purkupaikkaan. 

Sako-osastot tyhjennetään kuormituksesta riippuen vähintään kerran vuodessa. Kasvualustakiekkoja ei tarvitse 
puhdistaa tai vaihtaa. 

IISI S10 Pienpuhdistamo 
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