
ETELÄ-IITIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA PUH: 045-875 2440 
 
Tärkeitä ohjeita jokaiselle käyttäjälle: 
 
Laske viemäriin vain:  

 WC:n huuhteluvesiä 

 Astian- ja pyykinpesuvesiä 

 Peseytymisessä käytettyjä vesiä 
 
Jätevesipumppaamo ei ole kaatopaikka, jonka kautta jätteet hävitetään. Vieraat esineet voivat pahimmillaan 
aiheuttaa tukkeumia kiinteistön omassa putkistossa tai osuuskunnan verkostossa.  
 
Viemäriin ei saa laittaa: 

 Ruokarasvat (kinkun ja munkinpaisto yms.)  rasvat kerääntyvät putkistoihin ja vippoihin 

 Ruoantähteet, perunankuoret 

 Liuottimet, öljyt, bensiini, maalit, liimat, lääkkeet 

 Kahvinporot, kissanhiekka, hiekka tai kukkamulta 

 Terveyssiteet, vaipat, pyyhepaperi, pikkuhousunsuojat 

 Pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit, hammasharjat, muovipussit 
 
Huolimattomasta käytöstä aiheutuvan rikkoontumisen korjauskustannukset ja mahdolliset vahingon 
korvaukset kiinteistöille peritään vahingon aiheuttajalta! 
 
Vikojen ennalta ehkäisy: 
 
Pumppusäiliön pesu ja pintavippojen puhdistus olisi hyvä suorittaa kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Pesun 
voi suorittaa myös kiinteistönomistaja, mikä säästää osuuskunnan kustannuksia. Ennen pesua on hyvä kytkeä 
pumppaamosta sähköt pois. 
 
Ottamalla yhteyttä osuuskunnan päivystysnumeroon voitte tilata pumppaamon pesun jos se normaalin 
huoltovälin lisäksi on tarpeen. 
 
JOS PUMPPAAMON MERKKIVALO SYTTYY VOIT TEHDÄ SEURAAVAT TARKISTUKSET: 
 
Avaa sähkökeskuksen ja pumppaamon kannet. 

1. Tarkista onko vedenpinta pumppaamossa noussut yli kriittisen rajan 
2. Tarkista onko joku sähkökeskuksen varolaitteista/sulakkeista lauennut ja käännä se takaisin kytketty 

tilaan.  
3. Tarkista vipat ja niiden toiminta, puhdista tarvittaessa. 
4. Jos pumppu ei lähde normaalisti toimimaan, aja käsi-/pakkokäytöllä vedenpinta noin pumpun 

puoleenväliin. Palauta sen jälkeen kytkimet AUTO-tilaan 
5. Jos pumppu toimii, mutta vedenpinta ei laske, se voi johtua: 

a. Pumppu ei ole kunnolla paikallaan 
b. Pumppaamolta eteenpäin lähtevä paineputki on tukossa 
c. Pumppaamon putkisto on jäätynyt  Ota keskuksesta virrat pois, päästä säiliöön reilusti 

lämmintä vettä, odota puoli tuntia, kytke keskukseen virrat ja yritä uudelleen. 
6. Jos pumppu ei toimi pakkokäytöllä, se voi johtua: 

a. Kaikki vaiheet eivät toimi, tarkista pumppaamon sähkönsyötön sulakkeet myös kiinteistöltä 
b. Pumppu tai silppurilaite on jumissa 
c. Pumpussa on sähkövika 
d. Jännite on liian alhainen 

 
JOS VIKA EI NÄILLÄ TOIMENPITEILLÄ KORJAANNU, OTA YHTEYTTÄ OSUUSKUNNAN  

PÄIVYSTYSNUMEROON 045-875 2440 HUOLTOMIEHEN SAAMISEKSI PAIKALLE.  


