
Vastuunjako vesiosuuskunnan ja liittymän haltijan välillä 

Liittymän haltija vastaa 

Vesijohtoverkon osalta 

 kiinteistösulkuventtiilistä kiinteistöön johtavasta vesijohdosta sekä kiinteistön sisäisestä 
vesijohtoverkosta. 

 vahingosta kiinteistöventtiilille ja siihen tulevalle vesijohdolle, mikäli näiden vioittuminen 
on aiheutunut vesijohdon käyttäjän toimenpiteestä tai huolimattomuudesta. 

Viemäriverkon osalta 

 kiinteistön sisäisestä viemäriverkosta sekä viemärilaitteistosta kiinteistön ja 
pumppaamon välissä mukaan lukien viemärin ja pumppaamon välinen liitos.  

 sähkön syötöstä pumppaamolle ja hälytyksenilmaisimelle. 
 ilmoituksesta osuuskunnalle häiriövalon syttymisestä. 
 vahingosta kiinteistöpumppaamolle ja siihen johtavalle paineviemärille, joka on 

aiheutunut 
o viemäriin kuulumattomien esineiden tai aineiden johtamisesta viemäriin 

(esimerkkiluettelo viemäriin kuulumattomista esineistä ja aineista alla) 
o muusta vahinkoa aiheuttaneesta toiminnasta 

Osuuskunta vastaa 

Vesijohtoverkon osalta 

 vesijohdosta kiinteistösulkuventtiiliin asti venttiili mukaan lukien. 

Viemäriverkon osalta 

 paineviemäristä ja kiinteistöpumppaamosta pumppuineen. 

 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y:n julkaiseman oppaan ”Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle” 
mukaan 

Viemäriin saa johtaa ainoastaan jäljempänä mainittuja jätevesiä, jotka perustuvat vesiosuuskunnan 
mittaamaan tai arviolaskutettuun puhtaaseen veteen  

 astian- ja pyykinpesuvesiä 
 peseytymisessä käytettyjä vesiä 
 wc:n huuhteluvesiä 

Viemäriin eivät kuulu mm. 

 kosteuspyyhkeet, vanupuikot, vaipat, siivousrätit, hygieniatuotteet 
 lääkkeet, tupakantumpit, kondomit 



 sanomalehdet, muovipussit 
 ruoantähteet, kahvinporot, perunan- ja hedelmänkuoret, rasvat 
 hiekka, kissanhiekka, kukkamulta tai muu kiintoaines 
 bensiini, tärpätti, öljyt, liuottimet, emäkset ja hapot, maalit, liimat 

 

Vesi- ja viemäriverkon toimintahäiriö 

Kun huomaat hälytysvalon vilkkuvan, pumppaamon tulvivan tai huomaat vesijohdon vuodon, jäteveden 
pääsy jätevesijärjestelmään täytyy minimoida siihen asti kunnes vika on korjattu. 

Jätevesipumppaamoa koskevien vikojen korjaaminen kuuluu aina osuuskunnalle.  

 Häiriön sattuessa ota yhteyttä osuuskunnan hallituksen jäseniin: 
o Lauri Lehtinen 040 8488 852 
o Jussi Laaksonen 040 5596 655 
o Jouko Lehmusto 050 0523 900 
o Jorma Pellinen 040 0526 426 

 Huoltomiehen tilaamisen hoitaa vesiosuuskunnan edustaja. 
o Osuuskunnan pumppaamohuollot hoitaa Tankkihuolto Rantala & Lumme Oy 

(www.tankkihuolto.fi) 
o Huoltomiehen käynti sovitaan aina arkipäivään. 

 Mikäli häiriön aiheuttaja on liittymän haltijan vastuualueella kiinteistön sisäisessä vesi- ja 
viemäriverkossa, on korjaajan tilaaminen kiinteistön omistajan vastuulla. Osuuskunnan edustaja 
opastaa tarvittaessa korjaajan tilaamisessa. 

 


