Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta

OHJE JÄTEVESILIITTTYMÄSTÄ

Tarkat ohjeet jätevesiliittymän ja siihen kuuluvan talopumppaamon käytöstä löytyvät osuuskunnan
kotisivuilta: www.eev.fi
VIKAILMOITUKSET:
- Jätevesi
0400 650200
- Talousvesi Yritä ensin osuuskunnan hallintoa: 0400720140, ellet saa ketään kiinni,
soita: 040 5402 595(Kouvolan Vesi Oy, päivystys), puhdas vesi tulee Kouvolan Vedeltä ja suurimpaan osaan
verkostoa Mettälän pumppaamolta.
Pumppaamoon saa johtaa ainoastaan:
- Astioiden- ja pyykinpesussa käytettyä vettä
- Peseytymisessä käytettyä vettä
- WC:n huuhteluvettä
- muita ns. ”harmaita” vesiä

Pumppaamoon ei saa johtaa rasvoja, hiekkaa yms. aineita, jotka voivat vahingoittaa pumppua ja
aiheuttaa sen pysähtymisen tai putkiston tukoksen.
Kiellettyjä ovat: ruokarasvat, ruoantähteet, perunan ja hedelmien kuoret, Liuottimet, öljyt,
bensiini, emäkset ja hapot, Maalit liimat, lääkkeet, Kahvinporot, hiekka, kissanhiekka, multa,
paperipyyhkeet, sanomalehdet, terveyssiteet, vaipat, pikkuhousunsuojat, hammasharjat,
muovipussit, pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit ym. vastaavat tuotteet.
Pumppaamoon ei saa johtaa hulevettä, esimerkiksi rakennuksen tilojen tai pohjan kuivattamiseksi.
Vikojen ennalta ehkäisy:
Pumppusäiliön ja pintavipan pesu suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti huoltoyhtiön toimesta. Talvella
pumppaamon kansi olisi hyvä peittää lumella mahdollisen jäätymisen ehkäisemiseksi. Pumppaamo toimii
parhaiten, kun sen käyttö on säännöllistä.
Kesäasuntojen pumppaamojen yhdysputken sulku olisi suljettava siksi ajaksi, kun asunnolla ei olla. Tällä
estetään, ettei putkeen tule jätettä pääviemäristä päin. Samoin on pumpun sähkövirta katkaistava, ettei
pumppu käy ilman valvontaa jatkuvasti, joka johtaa pumpun palamiseen.
Vikojen ennalta ehkäisy:
Pumppusäiliön ja pintavipan pesu suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti huoltoyhtiön toimesta. Talvella
pumppaamon kansi olisi hyvä peittää lumella mahdollisen jäätymisen ehkäisemiseksi. Pumppaamo toimii
parhaiten, kun sen käyttö on säännöllistä.
Kesäasuntojen pumppaamojen yhdysputken sulku olisi suljettava siksi ajaksi, kun asunnolla ei olla. Tällä
estetään, ettei putkeen tule jätettä pääviemäristä päin. Samoin on pumpun sähkövirta katkaistava, ettei
pumppu käy ilman valvontaa jatkuvasti, joka johtaa pumpun palamiseen.
Mikäli huoltotöiden yhteydessä todetaan ohjeiden vastainen jätevesiliittymän käyttö, on kiinteistön
aiheutuneista korjauskustannuksista.
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