
Uponor-umpisäiliö 10 m3 asennusohje

Asennustarvikkeet
2 kpl uponor-umpisäiliö 5,3 m3

1 kpl uponor-umpisäiliöiden liitosputkipaketti
  (sisältää: 1 kpl muhviputki 2 m, ø 160 mm, 
 2 kpl läpivientitiiviste, 1 kpl reikäsaha ja 
 1 kpl tulppa 110 mm)

6 kpl uponor-ankkurointijärjestelmä
1 kpl uponor-hälytysjärjestelmä

Kaivanto 

umpisäiliöille kaivetaan yhteinen kaivanto (pohjan 
koko vähintään 7 m x 3,5 m ). Kaivannon pohja ta-
sataan vaakasuoraan. Kaivannon syvyys mitoitetaan 
niin, että ankkurointilevyt tai betonilaatta mahtuvat 
kaivannon pohjalle sekä ensimmäiseen säiliöön tu-
leva viemäriputki voidaan peittää maahan ja suojata 
tarvittaessa lämpöeristein. Kaivannon pohja tasoi-
tetaan vaakasuoraksi ja tiivistetään. umpisäiliöt voi-
daan nostaa kaivantoon säiliön päällä olevista kor-
vakkeista köysien tai nostoliinojen avulla. 

Huom!
suurin sallittu asennussyvyys säiliöiden päältä 
mitattuna on 0,75 m.
salaojita savimaahan tai kallioon tehty kaivanto, 
etteivät sinne mahdollisesti kertyvät pintavedet 
kuormita säiliötä. 
pohjaveden korkeus säiliön pohjasta on enintään 
0,5 m.
umpisäliöt on aina ankkuroitava.
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Umpisäiliöiden asennus

säiliöt asennetaan alueelle, jossa ei ole ajoneuvo-
liikennettä. lisäksi on varmistettava, että säiliöiden 
tyhjennys loka-autolla on mahdollista. umpisäiliöi-
tä käytettäessä tulee viemäriputki tuulettaa katolle. 
umpisäiliöiden tontille sijoittamisessa tulee huomioi-
da kuntakohtaiset määräykset, joita ovat esimerkiksi 

suojaetäisyydet vesistöön, kaivoihin, ojaan tai naapu-
rin tontille. säiliöt sijoitetaan kaivannon pohjalle ku-
van 2 mukaisesti. säiliöiden välinen etäisyys tulee olla 
vähintään 1 m, jotta täyttö saadaan tiivistettyä. säiliöt 
asetetaan siten, että säiliön 1 tuloalue ”in” ja säiliön 2 
lähtöalue ”out”ovat kohdakkain (kuva 2).

Ankkurointi

ankkuroimiseen käytetään uponor-ankkurointijär-
jestelmää. Yhden umpisäiliön ankkuroimiseen tar-
vitaan kolme ankkurointisarjaa, joista kukin sisältää 
kaksi ankkurointilevyä sekä räikkäkiristimellä varus-
tetun sidontaliinan. sidontaliinojen sijoituspaikat 
on merkitty säiliöön ankkurimerkein ( ). asennus-
ohjeet toimitetaan ankkurointijärjestelmän mukana. 
säiliö asetetaan vaakasuoraan kaivannon pohjalle.

säiliö 2säiliö 1
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Säiliöiden yhdysputken asennus

poraa yhdistämispaketissa mukana olevalla 165 mm 
reikäporalla ensimmäisen säiliön tuloalueelle ”in” rei-
kä kohdistuspisteiden avulla (kuvat 3 ja 4). toiseen 
säiliöön porataan reikä lähtöalueelle ”out” siten, että 
väliputken kaadoksi tulee 1 %. lähtöalueen kohdis-
tuspiste on tasan 100 mm alempana kuin tuloalueen 
kohdistuspiste. Jos säiliöiden etäisyys on 1 metri, 
toisen säiliön reikä porataan 10 mm alemmaksi. mer-
kitse tällöin kohdistuspiste 90 mm (100 mm–10 mm) 
säiliön 2 kohdistuspisteen yläpuolelle (kuva 4) ja po-
raa reikä.  asenna läpivientitiiviste reikiin (kuva 5). 

Katkaise väliputken (ø 160 mm, 2 m) muhvinpuo-
leisesta päästä 300 mm pituinen pätkä. Viimeistele 
sahattu putken pää ja tee viiste esimerkiksi karkealla 
viilalla. työnnä muhvillinen putki säiliön 2 läpivien-
titiivisteen läpi niin, että putken muhvi on läpivien-
titiivistettä vasten (kuva 6). muista käyttää liukuai-
netta.

mittaa etäisyys muhvillisesta putkesta säiliön 1 rei-
kään. Katkaise väliputki siten, että sen pituus on 
etäisyys + 300 mm. Viimeistele putken pää. työnnä 
putki säiliön 1 läpivientitiivisteen läpi. Vedä putkea 
takaisinpäin ja työnnä säiliön 2 muhviin.
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Nousuputkien asennus ja viemärin liittäminen

poista ensimmäisen säiliön nousuputken suojatulp-
pa. laita liukastetta tiivisteeseen (kuva 7). asenna 
tyhjennysputken muhvi tiivisteeseen. paina putki 
alaspäin (kuva 8). tyhjennysputken ja säiliön välinen 
liitos on tiukka, jotta liitoksesta tulee on ehdotto-
man tiivis. Kohdista tyhjennysputken haara talovie-
märin suuntaan ja liitä siihen viemäriputki (kuva 9).

asenna toisen säiliön nousuputki edellä kuvatulla ta-
valla. toisen säiliön nousuputken 110-tuloyhde tul-
pataan 110-tulpalla.

Ympärystäyttöä tehtäessä tarkista, että tyhjennys-
putket ovat pystysuorassa. lyhennä tyhjennysput-
kia tarvittaessa niin, että sen kierrekansi jää hiukan 
maanpinnan yläpuolelle. 

Täyttymishälyttimen asennus 

umpisäiliössä tulee käyttää täyttymishälytintä. Häly-
tysjärjestelmä koostuu konduktiivisesta anturista ja 
hälytysyksiköstä. anturissa on 2 m kaapeli ja läpivienti 
tyhjennysputkeen asentamista varten. Huom. täyt-
tymishälyttimen anturi asennetaan säiliöön 2. anturi 
kytketään hälytyslaitteeseen ja hälytysyksikkö kiinni-
tetään lämpimiin sisätiloihin näkyvälle paikalle. an-
turin läpivientiä varten tyhjennysputken yläpäähän, 
heti kierrekannen alapuolelle, porataan lävistysholkin 
mentävä reikä (ø 32 mm). anturin kaapeli pujotetaan 
holkin läpi ja kiristetään paikalleen niin, että kaape-
lissa oleva merkkiteippi on viemäriliittymän yläreunan 
tasolla. tällä hälytyskorkeudella säiliössä on vielä tilaa 
noin 200 litralle jätevettä.

Hälytysrajaa muutetaan säätämällä anturin korkeutta. 
10 cm muutos korkeudessa vastaa noin 300 litran ti-
lavuutta. asenna talolle menevä maahan asennetta-
va sähköjohto suojaputkeen. sähköjohto (esim. msK 
2x0,75 mm2 ) ja anturin kaapeli yhdistetään mukana 
toimitetulla liittimellä.

Kaivannon täyttäminen

täyttöhiekassa ei saa olla kiviä. levitä täyttöhiekka 
joka puolelta tasaisesti ja tärytä noin 20 cm kerroksi-
na tiiviiksi. säiliöiden keskirei´issä täyttö tiivistetään 
vedellä tai sauvatäryttimellä. suojaa tarvittaessa säi-
liöt ja viemäriputki jäätymiseltä routaeristyslevyillä.
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15 cm

ripusta anturi kierre-
korkkiin, jonka päällä 
on antenni.


