
Osuuskunta toimii vielä paljon talkootyön voimin ja toivomme teidän omalta osaltanne 
pitävän huolta yhteisestä omaisuudestamme, jotta voisimme pitää osuuskunnan hinnat 
kohtuullisina. 

Tärkeitä ohjeita jokaiselle käyttäjälle:

Viemäriin kuuluu vain likavettä 

Pumppaamoon saa johtaa ainoastaan: 
• Astian- ja pyykinpesuvesiä 
• Peseytymisessä käytettyjä vesiä 
• WC:n huuhteluvesiä. 

Viemäriin eivät kuulu: Pumppaamoon ei saa johtaa rasvoja eikä hiekkaa yms. karkeita aineita 
• Ruokarasvat (kinkun ja munkin paisto yms.) - >rasvat kerääntyvät putkistoon ja vippoihin
• Ruoantähteet, perunan- ja hedelmänkuoret 
• Liuottimet, öljyt, bensiini, emäkset ja hapot 
• Maalit, liimat, lääkkeet 
• Kahvinporot, hiekka, kissanhiekka, kukkamulta 
• Paperipyyhkeet, sanomalehdet, terveyssiteet, vaipat, pikkuhousunsuojat 
• Hammasharjat, muovipussit 
• Pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit 

Vikojen ennalta ehkäisy

Pumppusäiliön pesu ja pintavipan puhdistus olisi hyvä suorittaa kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Pesun 
voi suorittaa puutarhaletkulla, mutta muista kytkeä sähköt pois.

Ottamalla yhteyttä johonkin aluevastaavaan voitte pyytää neuvoja pumppaamon puhdistamiseen.

Talvella pumppaamon kansi olisi hyvä peittää lumella jäätymisen estämiseksi.

Pumppaamo toimii parhaiten, kun pumppaamon käyttö on säännöllistä.

Tarkempia ohjeita löytyy käyttöohjeesta sivuiltamme www.vvosk.palvelee.fi, 

Sähkökeskuksen punaisen hälytysvalon syttyessä voit tehdä seuraavat tarkistukset     

Avaa sähkökeskuksen ja pumppaamosäiliön kansi. 
1. Tarkista onko vedenpinta pumppaamossa noussut yli kriittisen rajan. 
2. Tarkista, onko joku sähkökeskuksen varolaitteista/ sulakkeista lauennut ja käännä se takaisin kytketty 
tilaan (Easy-keskuksessa myös voi olla infoa nestekide näytössä). 
3. Tarkista vipat ja niiden toiminta, puhdista tarvittaessa. 
3. Jos pumppu ei lähde normaalisti toimimaan, aja käsi-/ pakkokäytöllä vedenpinta noin pumpun 
puoleenväliin. Palauta sen jälkeen kytkimet AUTO-tilaan. 
4. Jos pumppu toimii, mutta vedenpinta ei laske, se voi johtua: 
- Pumppu ei ole kunnolla paikoillaan 
- Pumpaamolta eteenpäin lähtevä paineputki on tukossa 
- Pumppaamon putkisto on jäätynyt -> Ota keskuksesta virrat pois, päästä säiliöön reilusti lämmintä vettä, 
odota puoli tuntia, kytke keskukseen virrat ja koita uudestaan. 
5. Jos pumppu ei toimi pakkokäytöllä, se voi johtua: 
- Kaikki vaiheet eivät toimi (3-vaihepumput). Tarkista pumppaamon sähkönsyötön sulakkeet myös 
kiinteistöstä. 
- Pumppu tai silppurilaite on jumissa 
- Pumpussa on sähkövika 
- Jännite on liian alhainen 

Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä vesiosuuskunnan toimitusjohtajaan, joka tarvittaessa kutsuu huoltomiehen 
tai hoitaa vian itse.


