
Yleisiä ohjeita ja käyttäytymisohjeita viemärille 

 
Viemäriin kuuluu wc-paperia, pissaa ja kakkaa. Viemäri on suunniteltu vastaanottamaan ja käsittelemään 
ainoastaan näitä. Wc-paperin kerralla suuren määrän huuhtelemista pitää välttää tukoksen välttämiseksi. 
Roskat ja muut jätteet eivät kuulu viemäriin!  
 
Roskaa viemärissä voi aiheuttaa tukoksia johdoissa, rikkoa jätevesipumppua tai aiheuttaa ongelmia 
jätevesipuhdistamossa. 
 
Viemäriin ei kuulu laittaa hiekkaa, talouspaperia, käsipyyhkeitä, siteitä, vaippoja, tamponeita, 
topspuikkoja, puuvillatupsuja tai kondomeja. Paistinrasvat hyytyvät putkijärjestelmään ja aiheuttavat 
tukoksia. Niitä ei kuulu kaataa viemäriin. Kovin rasvaiset pannut ja astiat pyyhitään paperilla ennen 
tiskaamista. Myöskään hiustenharjaa ei kannata tyhjentää viemäriin. Itsestään selviä asioita jotka eivät 
kuulu viemäriin ovat vaatteita, hammasharjoja, jalkaviiloja, haarukoita ym. vieraita esineitä. 
 
Ylijäämiä lääkkeitä tai muita vaarallisia jätteitä kuten maalit ja liuottimet ei myöskään kuulu laittaa 
viemäriin. 

Allmänna råd och vett och etikett för avloppet 
 
I avloppet läggs wc-papper, kiss och bajs. Det är vad avloppet är gjort för att ta emot och behandla. 
För att undvika stopp, bör man undvika att spola ned en stor mängd wc-papper på en gång. Skräp och 
sopor hör inte hemma i avloppet! 
 
Skräp i avloppet kan orsaka stopp i ledningarna, söndra avloppspumpen eller orsaka problem vid 
reningsverket. 
 
I avloppet hör inte sand, hushållspapper, handservetter, bindor, blöjor, tamponger, topspinnar, 
bomullstussar eller kondomer hemma. Stekfett stelnar i rörsystemet och orsakar stopp. Dessa bör alltså 
inte hällas i avloppet. Väldigt flottiga pannor och kärl torkas av med papper före diskning. Inte heller hår 
från hårborsten bör spolas ner i avloppet. Självklara saker som inte hör hemma i avloppet är kläder, 
tandborstar, fotfilar, gafflar och andra främmande föremål. 
 
Överblivna mediciner eller andra farliga avfall så som lösningsmedel och målfärger hör inte heller hemma i 
avloppet.  
 

    



Huolto-ohjeita LPS2000E-pumpulle 
 

1. Asennus: 
  - "Pytty" on oltava asennettu oikein ja eristetty asianmukaisella tavalla. 
  - Sähkökytkennät on oltava tehty ohjeiden mukaisesti ja hälytys on asennettu. Tämä on takuuehto. 
  - Hälytys on asennettu sellaiseen paikaan että sen huomaa/kuulee. 
  - Koeajo on tehty, ohjeiden mukaisesti. 
  - Asiakkaalla ymmärrys pääperiaatteista miten pumppaamo toimii. 
 
 

2. Käyttö: 
  - Viemäriin EI saa kaataa mitään ruoka-jätettä, rasvaa. Viemäriin kuuluu ainoastaan suihkusta tai keittiöstä 
tuleva vesi (ns. harmaavesi) sekä vessasta tuleva kiinteämpi jäte. 
  - Ei käsipyyhkeitä/talouspaperia, vanupuikkoja, siteitä, tupakkaa, nuuskaa, kahvinporoja, HIUKSIA, 
hiekkaa, kemikaaleja yms. mikä ei liukene veteen. 
  - Syksyllä ennen kesämökin sulkemista suoritettava runsas huuhtelu (min 15 min) jotta viemäri 
tyhjenee kokonaisuudessaan koko tontin osalta. Toistettava aina kun käyttöön tulee pidempiä katkoksia. 
  - Noin 2-3 vuoden päästä/välein kannattaa tilata huoltoliike paikalle (erityisesti takuuaikana), joka nostaa 
pumpun ylös, jolloin näkee onko kerääntynyt rasvaa ym. kaivon pohjalle ja pumpun ympärille. Samalla 
huuhdellaan pumpusta ja kaivosta ylimääräistä kertymää pois. 
  - Jos kaivossa on paljon rasvaa tai vastaavaa niin paras keino saada se pois on tilata imuauto. 
  - Yleensä riittää että imuauto käy noin 5 vuoden välein pesemässä ja imemässä kaivon puhtaaksi 
(omakotitalot). Rivitaloissa, kouluissa ja muissa tiloissa, missä on suurempi määrä käyttäjiä, suositus on 
pesu ja tyhjennys 1-2 vuoden välein. 
  - Jos pumppaamosta alkaa kuulua normaalia kovempaa ääntä, soita huoltoon ja tarkista tilanne syyn 
selvittämiseksi. 
 
 

3. Jos hälytys soi: 
  - Lopeta veden käyttö ja soita huoltoon välittömästi. Huolto neuvoo mistä hälytys johtuu ja mitä 
toimenpiteitä se vaatii. 
  - Hälytysäänen saa helpoiten hiljaiseksi irrottamalla hälytyksen sulake sähkökaapista. Hälytyksen saa 
myös sammutettua irrottamalla pumpun pistotulppa kaivon ohjauskeskuksessa. 
  - Mahdollisia syitä:  tukos viemäriverkostossa, talvella jäätynyt pumpun syöttöputki (metallinen), sellainen 
sähkökatkos, joka aiheuttaa vain osittaisen sähkövajeen kiinteistössä. 
 


