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1 Taustaa
Ympäristön suojelu on tärkeä osa nykyaikaista
rakentamista ja jokapäiväistä toimintaa monissa
yrityksissä. Myös monet yksityiset ihmiset ottavat
enenemissä määrin ympäristönäkökohdat huomioon
tekemisissään.
Petrokemian tuotteet kuten öljyt, bensiini, dieselöljy yms. sekä erilaiset rasvat ovat hyvin haitallisia
päästessään ympäristöön tai viemäriverkostoon.
Ne mm. pilaavat pohjavesiä ja vesistöjä, tukkivat
viemärijärjestelmiä, aiheuttavat hajuhaittoja ja vaikeuttavat jätevedenpuhdistamon toimintaa.
Öljyn- ja rasvanerottimet erottavat öljyn ja/tai rasvan
jätevedestä ja estävät siten pilaantuneiden vesien
pääsyn maaperään tai viemäriverkostoon.

ros saavuttaa poistoputken ja pääsee viemäriverkostoon. Tyhjennyksen jälkeen erotin täytetään puhtaalla
vedellä.
Kuvassa 1 on havainnollistettu öljynerottimen toiminta.

Tuloputki

Öljykerros

Poistoputki
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Kuva 1. Pelkistetty kuvaus öljynerottimen toiminnasta
Yleensä erotinjärjestelmät asennetaan yhdestä tai
useammasta seuraavista syistä:
• Puhdistamaan jätevesi (teollinen purkuvesi), joka
muodostuu teollisissa prosesseissa, ajoneuvojen
pesun yhteydessä, öljyisten osien puhdistuksessa
tai muissa lähteissä, esim. huoltoasemien pihaalueilla
• Öljynsekaisen sadeveden (valumien) puhdistamiseksi eristetyiltä maa-alueilta esim. pysäköintialueet, tiet, tehtaan piha-alueet
• Kevyiden nesteiden vuotojen talteenottamiseksi
ja ympäröivän alueen suojaamiseksi
Automaattiset hälytysyksiköt ilmoittavat kun erotin
täyttyy ja se on tyhjennettävä. EN 858-1 -standardin
mukaiseen öljynerotusjärjestelmään kuuluvat hiekanja lietteenerotin, öljynerotin, näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo sekä hälytinyksikkö.

2 Öljyn- ja rasvanerottimien toiminta
Valmiustilassa erotin on täynnä vettä ja nesteen
yläpinta pysyy vakiona. Viemäreihin valuva jätevesi
ohjataan ensin erottimeen, jossa veden ominaispainoa kevyemmät nesteet kuten öljy ja rasva erottuvat
vedestä ja nousevat päällimmäisiksi muodostaen
veden päälle kerroksen. Vettä raskaammat hiekka ja
liete painuvat pohjaan. Öljynerottimessa on ylhäältä
katsottuna ensin öljykerros, sitten vesi ja pohjalla
liete.

Mikäli öljyn- tai rasvanerottimia ei tyhjennetä, valvota
ja huolleta, ne eivät toimi tarkoituksenmukaisesti.
Siksi erottimet tulee varustaa hälytinyksiköllä.

2.1 Säännökset ja määräykset
Eurooppalainen standardi EN 858-1:2002 sekä sen
muutos EN 858-1/A1:2004 on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi.
Öljynerottimet mitoitetaan ja testataan EN858-standardin ja Suomen rakennusmääräyskokoelman
D1/2007 mukaisesti. Erottimien tulee olla CE-merkittyjä rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 mukaisesti.

Standardin SFS-EN 858-1 kohdan 6.5.4 mukaan
”Erotinjärjestelmät on varustettava automaattisilla
hälytysyksiköillä”.

Suomessa tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Ympäristöministeriön asetuksena
annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan
kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia.

Kun erottimen öljyn varastointitila täyttyy, se pitää
tyhjentää. Mikäli öljynerotinta ei tyhjennetä, öljyker3
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Öljyn- ja rasvanerottimiin liittyvät säännökset on kirjattu osioon D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot.
Määräykset ja ohjeet 2007.

D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot.
Määräykset ja ohjeet 2007 mukaan kohdassa
4.5.4
Määräys:
Jätevesilaitteisto tulee varustaa tarpeellisin erotinja käsittelylaittein, jos jätevesi sisältää haitallisessa
määrin joitakin seuraavia aineita:
1) hiekkaa, lietettä tai muita kiinteitä aineita;
2) rasvaa tai muita aineita, jotka erottuvat
jäteveden jäähtyessä;
3) bensiiniä, muita palo- ja räjähdysalttiita
aineita, öljyä tai muita aineita, jotka eivät
liukene veteen;
4) syövyttäviä aineita; tai
5) raskasmetalleja tai muita ympäristölle
haitallisia aineita.

Lisäksi edellä mainittu D1-määräys velvoittaa myös
käyttämään hälytysyksiköitä:

Kohdassa 4.5.4 mainitaan: ”Erottimien on oltava
käyttövarmoja.” Sekä ”Öljyn- ja rasvanerottimissa
on oltava varastotilan täyttymisen ilmaiseva hälytysautomatiikka.”

2.2 Polttoaineiden jakeluasemia koskevat
määräykset
Polttoaineiden jakeluasemia koskevat omat lisäsäädöksensä. Valtioneuvoston asetus nestemäisten
polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista ja siihen liittyvä säädös 444/2010 velvoittaa
käyttämään öljynerottimia ja niissä hälytysjärjestelmiä.
Asetusta sovelletaan mm nestemäisten polttoaineiden
jakeluasemiin, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Asetusta sovelletaan
ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena myös
jakeluasemiin sekä puolustusvoimien ja muiden toimijoiden auto- tai konevarikoiden jakelupisteisiin, joiden
polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on alle 10 m3,
kun jakeluasema tai jakelupiste sijaitsee tärkeällä tai
muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella ja sen toiminnasta voi aiheutua pohjaveden
pilaantumisen vaaraa.
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Säädöksen pykälässä 7: Öljyisten jätevesien
käsittely ja johtaminen: Jakelualue, säiliöiden
täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten
salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäröitävä öljynerottimeen. Pesuhallin ja huoltohallin lattiakaivot on viemäröitävä
omaan öljynerottimeen. Käytettävät öljynerottimet
on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla
hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti.

Polttoaineiden jakeluasemiin sovelletaan myös standardia SFS 3352: Palavien nesteiden jakeluasema.

Standardin SFS 3352 kohdassa 14.1 mainitaan:
”Öljynerottimet varustetaan öljytilan täyttymistä
ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä.”
”Jakeluasemilla erottimiin liittyvät hälytyslaitteet
yhdistetään ympärivuorokautiseen valvontaan.”

2.3 Öljynerottimien CE-merkintä
Kuten tässä dokumentissa on aiemmin mainittu,
eurooppalainen standardi EN-858-1 edellyttää, että
öljynerottimet varustetaan automaattisilla hälytinyksiköillä. Tämä vaikuttaa myös öljynerottimen CE-merkintään. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että
rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen
harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen
teknisen hyväksynnän mukaiset. Rakennustuotteiden
CE-merkintä on ollut pakollista 1.7.2013 alkaen.
Kun öljynerottimen valmistaja kiinnittää tuotteeseensa CE-merkinnän, valmistajan on tehtävä tuotteesta
suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance,
DoP). Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava kaikki
ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen. Näin ollen
CE-merkinnän kiinnittäminen öljynerottimeen edellyttää, että erotinjärjestelmä on varustettu automaattisilla
hälytysyksiköillä standardin EN 858-1 mukaisesti.

2.4 Toiminta, tarkastus ja kunnossapito
Standardi SFS-EN 858-2 edellyttää, että erotinjärjestelmä on pidettävä kunnossa. Standardin SFS-EN
858 kohdan 6 mukaan, järjestelmän kunnossapito
täytyy suorittaa vähintään kuuden kuukauden välein
kokeneiden henkilöiden toimesta. Kunnossapito on
suoritettava valmistajan ohjeiden mukaan, mutta sen
on sisällettävä vähintään seuraavat kohdat:
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a) Lietteenpidätin
-lietetilavuuden määrittäminen
b) Erotin
-kevyen nestekerroksen paksuuden mittaus
- automaattisen sulkulaitteen toiminnan tarkistus
- hälytysyksikön toiminnan tarkistus
c) Näytteenottokaivo
- viemärikanavan puhdistus
Kevyt neste ja liete on poistettava tarpeen mukaan.
Ennen käyttöönottoa erotinjärjestelmä on täytettävä
puhtaalla vedellä.
Tyhjennys suositellaan tehtäväksi kun puolet lietetilavuudesta tai 80% öljyn varastointitilasta on käytetty.
Puhdistuksesta ja kunnossapidosta on pidettävä kirjaa
ja niiden tulee olla saatavilla viranomaisten pyynnöstä,
sekä sisällettävä kirjaukset erityisistä toimenpiteistä.

3 Erottimien hälytysyksiköt
Erottimien hälytysyksiköt ilmoittavat kun öljyä/rasvaa
tai lietettä on kertynyt erottimeen niin paljon, että se
on tyhjennettävä. Hälytysyksiköt ilmoittavat myös
mikäli erotin vuotaa tai tulvii. Erotin saattaa tulvia suodattimen tukkeutumisen tai poistoviemärin tukkeuman
takia.

Standardi SFS-EN 858-1 kohta 3.12 määrittelee: Automaattinen hälytysyksikkö: Laite, joka
varoittaa kevyen nesteen tai jäteveden liiallisesta
syvyydestä, tai liian alhaisesta nestetasosta”

Automaattisten hälytysyksiköiden päätehtävä on
ilmoittaa, mikäli kyseinen erotin on täynnä tai vikatilassa.

3.1 Kevyen nesteen tai jäteveden liiallisen
syvyyden valvonta
Erottimen nesteen pinta on normaaliolosuhteissa
vakio. Erottimeen kertyneen kevyen nesteen tilavuus
syrjäyttää sen alapuolella olevan sitä raskaamman
veden. Standardin mukaan valvottavia asioita on kaksi. Kevyen nesteen syvyys eli öljykerroksen paksuus
sekä koko nestetilan syvyys. Koko nestetilan syvyys
kasvaa, mikäli suodatin tai poistoputki on tukkeutunut.
Nesteen pinta näin ollen nousee. Erotinhälytysyksikkö

on varustettava sellaisilla antureilla, että näitä voidaan
valvoa automaattisesti.

3.2 Liian alhaisen nestetason valvonta
Nesteen pinnan lasku erottimessa viittaa siihen, että
erottimessa on vuoto. Liian alhaisen nestetason valvonnalla pyritään näin estämään, etteivät erottimessa
olevat nesteet pääse ympäristöön. Erotinhälytysyksikkö on varustettava anturilla siten, että se hälyttää
nesteen pinnan laskiessa epänormaalin alas.

3.3 Lietteen erottaminen ja sen määrän valvonta
Erotinjärjestelmä erottaa myös lietteen jätevedestä.
Koska liete on ominaispainoltaan painavampi kuin
vesi, liete kertyy erotinsäiliön pohjalle. Lietteenerotin
on joko erillinen yksikkö tai itse öljynerottimen yhteydessä.

Standardi SFS-EN 858-1 kohta 3.3 määrittelee
”Lietteenpidättimen”: ”Erottimen osa johon aines
kuten liete, sakka tai hiekka asettuu, ja joka voi
olla erillinen yksikkö tai erottimen yhteydessä”

Standardi SFS-EN 858-1 ja D1 Suomen Rakentamismääräyskokoelma eivät ota suoraan kantaa
lietekerroksen automaattiseen valvontaan. Standardi
kuitenkin edellyttää, että hälytinjärjestelmien on ilmoitettava, mikäli erotin ei toimi oikein tai on vikatilassa.
Lietetilan täyttymisen automaattinen valvonta on siten
hyvin suositeltavaa, sillä siten voidaan estää häiriöt
erotinjärjestelmän toiminnassa. Erotinhälytinjärjestelmään on lisättävissä myös lietekerroksen paksuudesta hälyttävä anturi. Myös erillinen lietehälytin on
mahdollista asentaa, ja on myös suositeltavaa asentaa etenkin silloin kun lietteen erottaminen tapahtuu
erillisessä säiliössä ennen öljynerotinsäiliötä.

3.4 Erotinhälytinjärjestelmään liittyvät merkinnät
Öljynerottimen sisälle voi kertyä herkästi syttyvää
ainetta. Siksi erottimen sisäosa on luokiteltu räjähdysvaaralliseksi tilaksi ja sitä koskee siihen liittyvät
ATEX-määräykset. Erotinhälytinlaitteet ovat sähkölaitteita, joten niiden tulee olla ATEX hyväksyttyjä.
Tila, ”jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti
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tai usein” luokitellaan ATEX-määräyksissä tilaluokaksi
0. Tämän perusteella öljynerotin luokitellaan tilaluokaksi 0 ja sinne asennettujen laitteiden tulee olla sen
mukaisesti ATEX-luokiteltuja.

Standardi SFS-EN 858-1 määrittelee kohdassa
6.6.2: ”Hälytysyksiköt on merkittävä, jotta niiden
voidaan osoittaa olevan hyväksyttyjä käytettäviksi
vaara-alueilla.”
Standardin SFS-EN 858-2 kohdassa 5.3; Automaattiset hälytysyksiköt ja sähkölaitteet:
”Kevyiden nesteiden sähköisten hälytysyksiköiden
ja muiden erottimen sisällä olevien sähkölaitteiden on sovelluttava käytettäväksi 0-vaara-alueella
(direktiivi 94/9/EC)”

Öljynerotinhälyttimien tulee siis olla ATEX-hyväksyttyjä
tilaluokkaan 0 (laiteluokkaan 1) ja tästä hyväksynnästä laitteessa tulee olla asiaankuuluva merkintä.
ATEX-määräykset eivät koske rasvanerottimia. Näin
ollen rasvanerottimissa käytettävien hälytinlaitteiden ei
tarvitse olla ATEX-hyväksyttyjä.

4 Erotinhälytinjärjestelmän rakenne
Erotinhälytinjärjestelmä koostuu keskusyksiköstä ja
siihen liitettävistä antureista. Kuvassa 2 on esitetty
erotinhälytinjärjestelmän rakenne.
Hälytinsummeri

Tilaa ilmaisevat
LED-valot

Keskusyksikkö

Sähkönsyöttö
• 230 VAC
• 12 VDC

Liitäntä
1-3 anturille

Hälytys- ja vikareleet
Kytkentärasia

Öljy
Vesi

Säiliössä anturit,
jotka tunnistavat
• öljykerroksen
paksuuden
• pinnan nousun
• lietteen paksuuden

Liete

Kuva 2: Erotinhälytinjärjestelmän rakenne
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4.1 Hälytinjärjestelmän keskusyksikkö
Hälytinjärjestelmän keskusyksikkö toimii järjestelmän
ohjaus- ja hälytysyksikkönä ja se näyttää hälytinjärjestelmän tilan. Siihen myös liitetään mittaavat anturit ja
sähkönsyöttö.
Keskusyksiköitä on erilaisia riippuen siitä kuinka monia
ja minkä tyyppisiä antureita siihen voidaan liittää, mikä
on syöttöjännite, kuinka monta relelähtöä tarvitaan,
onko kyseessä seinäasennettava vai DIN-kiskoon
liitettävä malli jne.
Keskusyksiköt voidaan liittää kiinteistöautomaatiojärjestelmään, joka valvoo erottimen toimintaa 24/7.
Keskusyksiköitä on saatavana myös aurinkopaneelilla
varustettuna sellaisiin kohteisiin, joissa sähköä ei ole
saatavilla sekä GSM/GPRS modeemilla. GSM/GPRS
modeemin avulla hälytykset on mahdollista saada
tekstiviestinä matkapuhelimeen tai sähköpostilla.

4.2 Öljykerroksen paksuuden sekä vuodon
tunnistava anturi
Öljytilaan asennettava anturi valvoo erottimeen kertyvän öljykerroksen paksuutta. Anturi on normaalisti
vedessä. Anturi asennetaan sellaiselle korkeudelle,
että se tunnistaa kun 80% öljyn varastointitilasta on
käytetty.
Öljyanturi tunnistaa myös jos se joutuu ilmaan. Siinä
tapauksessa öljynerotin vuotaa ja nesteen pinta laskee
vakiotasosta alas.

4.3 Pinnan nousun tunnistava anturi
(padotusanturi)
Öljytilan yläpuolelle asennettava padotusanturi valvoo
nesteen kokonaispinnan korkeutta erottimessa eli
hälyttää mahdollisesta padotuksesta. Anturi on normaalisti ilmassa.
Standardin SFS-EN 858 mukaiseen laitteeseen, joka
varoittaa kevyen nesteen tai jäteveden liiallisesta
syvyydestä tai liian alhaisesta nestetasosta tarvitaan
kaksi anturia; öljy- sekä padotusanturi.

4.4 Lietteen paksuuden tunnistava anturi
Lieteanturin toiminta perustuu ultraäänen kulkeutumiseen väliaineessa. Anturi on normaalisti vedessä,
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jossa ultraääni kulkeutuu esteettä. Lietettä, hiekkaa tai
muuta vastaavaa kiintoainetta sisältävissä väliaineissa
signaali vaimenee aiheuttaen hälytyksen. Tyhjennys
suositellaan tehtäväksi kun puolet lietetilavuudesta on
käytetty.

Keskusosa
Liite 1 Tekniset tiedot

4.5 Kytkentärasia tai kaapelinjatke
Antureiden kaapelin standardipituus on 5 m. Kaapelin
voi jatkaa käyttämällä kaapelijatketta tai kytkentärasiaa. Asennuksissa tulee varmistua, etteivät anturikaapelin ja anturin sähköiset arvot ylitä annettuja
liityntäarvoja (ATEX).

4.6 Esimerkki öljynerotinhälytinjärjestelmästä
LevelSET S öljynerotinhälytinpaketti, jolla valvotaan
öljykerroksen paksuutta, erottimen vuotoa, padotusta
sekä lietteen paksuutta. Paketin sisältö:
• Keskusyksikkö kolmelle anturille
• Öljyanturi SET/DM3AL tunnistaa öljykerroksen
paksuuden ja erottimen vuodon
• Padotusanturi SET/V
• Lieteanturi SET/S2
• Kytkentärasia
• Asennustarvikkeet

Liite 2 Laitekilven tyyppimerkintä

Kuva 3: LevelSET S -keskusosa ja anturit
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