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Tämä kiinteistö on liitetty  
Nukarin jätevesiosuuskunnan viemäriverkostoon 

 
Viemäriin saa laittaa 

 

• kaikki, mikä on ensin syöty tai juotu 

• vessapaperi 

• pesu-, tiski- ja suihkuvedet 
 

 

 
 
 

mitään muuta ei saa laittaa pyttyyn / viemäriin 
 

mm. vanupuikot voivat rikkoa kiinteistökohtaisen pumpun /  
viemäriverkoston linjapumpun ja 

 rasva voi muodostaa rasvatukoksen hajuhaittojen lisäksi. 
 

 
 

Laita tämä sivu esim. WC:n seinään. 
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OHJEISTUS VIEMÄRIN KÄYTÖSTÄ 
 
Mitä viemäriin saa laittaa? 
 

Viemäriin saa laittaa  
• kaikki, mikä on ensin syöty tai juotu 
• vessapaperi 
• pesu-, tiski- ja suihkuvedet 

 
Vessapaperista ei ole haittaa viemärissä, koska se on valmistettu vedessä helposti hajoavaksi. 
 
Viemäriverkoston mutkat ovat otollisia tukosten muodostumiselle, jos viemäriin on heitetty sinne 
kuulumattomia pieniä esineitä. Jokin esine voi takertua mutkaan ja vähitellen kerätä paperia tai ras-
vaa ja tukos on valmis. Vaikka roskat selviäisivät ulos kiinteistön putkistosta ja pumppaamosta, 
voivat ne aiheuttaa ongelmia vielä runkoverkossakin.  
 
Mikä ei kuulu viemäriin? 
 

Viemäriin eivät kuulu esimerkiksi:  
• vanupuikot, vanut, meikkilaput 
• hiukset  
• hammaslangat 
• tulitikut, tupakantumpit  
• vaipat, terveyssiteet, tamponit  
• kondomit  
• käsipyyhepaperit, talouspaperit, 

lautasliinat  
• sukkahousut, muut tekstiilit  
• teen tai kahvinporot  
• kinkunpaisto- ja muut rasvat ja öljyt 
• kiinteät ruuantähteet esim. puurot, keitot  
• hedelmien, juuresten, vihannesten tai 

kananmunien kuoret 
• kasvinosat tai kuihtuneet kasvit 
• hiekka, multa 
• lemmikkieläinten häkkien / laatikoiden 

siivousjätteet 

• muovit 
• erilaiset kuoret ja pakkaukset 
 

Viemäriin ei saa myöskään laskea ongelmajätteitä 
kuten:  

• bensiiniä, öljyä, rasvoja  
• tärpättiä  
• liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaa-

raa aiheuttavia aineita  
• maaleja, liimoja, lakkoja 
• happamia tai emäksisiä vesiä  
• kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita  
• raskasmetallipitoisia nesteitä  
• myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita  
• myrkyllisiä nesteitä  
• lääkkeitä  

 

 
Pehmeät ruuantähteet kuten puurot ja hernekeitot eivät tuki viemäreitä. Niitä ei kuitenkaan pidä lait-
taa viemäreihin, sillä ruoantähteet houkuttavat rottia ja auttavat niitä lisääntymään. 
 
Öljyjä ja rasvoja ei tule kaataa wc-pönttöön tai viemäriin, sillä kohdatessaan kylmän veden ne hyy-
tyvät ja aiheuttavat helposti tukoksen putkistoissa. 
 
Erilaiset kemikaalit, öljyt ja lääkkeet voivat aiheuttaa häiriöitä biologisessa jätevedenpuhdistuspro-
sessissa ja siten epäsuorasti saastuttaa vesistöjä. 


