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KULUTTAJAINFO 
 
VESIVUODOT 
 
Veden järkevään kuluttamiseen kuuluu mahdollisten vuotojen korjaaminen. Yksi tippumalla vuotava vesihana saattaa 
lisätä vedenkulutusta jopa 30 m

3
 vuodessa ja aiheuttaa n. 80€ vuosittaisen lisälaskun. Vesivuodot ovat usein korjattavissa 

pienin kustannuksin, esimerkiksi vaihtamalla hanojen tai WC:n huuhtelusäiliön tiivisteet. Veden kulutuksessa tapahtuvat 
muutokset huomaat helpommin, jos tarkkailet kulutusta vesimittarin avulla säännöllisesti. 
 
VEDEN SÄÄSTÄMINEN 
 
Vettä voi säästää pienin arkisin valinnoin. Kun peset täysiä koneellisia astioita ja pyykkiä, käytät vettä tehokkaasti. Käytä 
käsin tiskatessasi altaassa tulppaa sen sijaan, että tiskaisit juoksevan veden alla. Suihkussa käynti kuluttaa vähemmän 
vettä kuin ammeessa kylpeminen, etenkin jos suljet hanan saippuoinnin ajaksi. Kasvimaiden ja nurmikoiden kasteluun 
kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan sadevettä. 
 
VIEMÄRIIN EI SAA LAITTAA: 
 
1. Ongelmajätteitä, kuten bensiiniä, liuottimia, öljyjä tai muita myrkyllisiä nesteitä eikä esimerkiksi maaleja tai lääkkeitä. 
Lääkkeet voi toimittaa jatkokäsiteltäviksi apteekkeihin, maalit ja muut ongelmajätteet ongelmajäteasemalle. 
 
2. Sakkautuvia jätteitä, kuten kahvinporoja, hiekkaa tai kukkamultaa. 
Sakkautuvat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana tai kompostoidaan. 
 
3. Viemärin tukkivia jätteitä, kuten paperipyyhkeitä, sanomalehtiä, vaatteita tai vaippoja. 
Vaatteet ja sanomalehdet kannattaa kierrättää, muut tukkivat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana. 
 
4. Eloperäisiä jätteitä, kuten ruuantähteitä ja rasvaa. 
Eloperäiset jätteet hävitetään biojätteiden mukana tai kompostoidaan. 
 
5. Kelluvia jätteitä, kuten pumpulipuikkoja, kondomeja tai tupakantumppeja. 
Kelluvat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana. 
 
6. Hulevesiä 
Sadevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. 
 
Viemäriin saa siis laittaa wc-paperin lisäksi vain sen, mikä on ensin syöty! 
 
JÄTEVESI 
 
Tonteilla olevat kiinteistöpumppaamot ovat Vesiosuuskunnan omaisuutta. 
Pumppaamon kansi on suljettu lukolla, lukitusta ei saa murtaa. 
  
Viemäritulvien estämiseksi asiakkaan on suojattava padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa. 
(”Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot” sivu 29 kohta 8.8)  
D1-Suomen Rakennusmääräyskokoelma 2007 määrittelee kiinteistöille padotuskorkeuden (sivu 9, kohta 4.2.2.2)  
 
Jos kiinteistö on liitetty vain Osuuskunnan viemärijärjestelmään, on kiinteistön kustannuksellaan asennettava jäteveden 
mittaamiseen tarvittava laitteisto. Yksinkertaisimmillaan jäteveden mittaus tapahtuu asentamalla vesimittari kaivolta 
tulevaan omaan talousvesilinjaan, jolloin käytetty talousvesi ilmoittaa lasketun jäteveden määrän. 
 
Häiriötilanteissa, jos pumppaamon punainen valo palaa (pl.mahd.sähkökatkon aikana) ota viipymättä yhteyttä huoltoon. 
Pumppaamoita huoltaa Bricatec Oy puh. 0400-211 267. 
 
LISÄTIETOA 
 
Lisätietoa määräyksistä joita on noudatettava sekä soveltamisohjeita saa: 

- Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot-oppaasta, joka on jaettu kaikille liittyneille kiinteistöille 
- D1-Suomen Rakentamismääräyskokoelma 2007: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot 
- Vesiosuuskunta Uhkoila, sopimusehdot 
- www.uhkoilanvesi.com 

 
 
 


