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Tiedote 15.7.2022 

 

KEMIJÄRVEN LÄMPÖ JA VESI OY JA KOILLIS-LAPIN 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAVAT 
   

 
14.7.2022 jaetusta tiedotteesta poiketen 
JUOMAVEDEN KEITTOKEHOTUSTA JATKETAAN VAROTOIMENPITEENÄ 
LUUSUAN, JUUJÄRVEN JA LAUTASALMEN VEDENJAKELUALUEILLA. 
 

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 
5 minuutin ajan. 

 
Verkoston klooraus on aloitettu 20.6.2022 ja kloorausta jatketaan edelleen. Verkostosta on 
saatu kloorauksen aloituksen jälkeen kaksi mikrobiologisesti puhdasta näytettä, mutta 
14.7.22 otetuissa kolmansissa näytteissä on jälleen veden laatupoikkeamia. Ongelman 
perussyytä selvitetään edelleen ja se on paikallistettu Luusuan vedenottamolle. Luusuan 
vedenottamo suljetaan tänään 15.7.2022 ja vesi ohjataan verkostoon Lautasalmen 
vedenottamolta. 
 
Verkostoveden kloorauksesta saattaa aiheutua haju- ja makupoikkeamia. Desinfioinnissa 
käytettävä klooritaso ei ole terveydelle haitallista ihmisille eikä eläimille ja vettä voidaan 
käyttää keittämisen jälkeen normaalisti juomiseen ja ruuanlaittoon. Vettä voidaan käyttää 
sellaisenaan peseytymiseen sekä astianpesu- ja pyykinpesukoneisiin. Astioiden 
käsinpesuun tulee käyttää mahdollisimman kuumaa vettä ja astioiden tulee kuivua ennen 
käyttöönottoa. 
 
Kotitalouksissa voidaan edesauttaa kloorin leviämistä verkostossa käyttämällä vettä 
normaalisti, ei kuitenkaan juomavetenä eikä ruuanvalmistukseen. Vesilaitokset 
huuhtelevat verkostoa hallitusti Kemijärven ja Pirttikosken alueilla. Näin varmistetaan 
talousveden riittävyys verkostossa. 
 
Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n järjestämä varavedenjakelu toimii edelleen toistaiseksi 
seuraavissa paikoissa: 
 
Luusua:  Luusuan kappeli, Itärannantie 15 
Juujärvi:  Juujärventien ja Uittotien risteys 
Lautasalmi:  Vedenottamolla 
 
Asiasta tiedotetaan lisää 20.7.2022 
 
Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. 
 
Lisätietoja: 
 
Jussi Kumpula, Verkostoasentaja Eija Kalliainen, terveystarkastaja 
Kemijärven lämpö ja vesi Oy Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto 
p. 040 129 1807 p. 040 505 8800 
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TALOUSVEDEN KÄYTTÖOHJEET SAASTUMISEN AIKANA: 
 

- Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. Riittävä veden keittoaika 
on vähintään 5 min. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, 
sitä ei tarvitse erikseen keittää. 

 
- Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. 
 
- Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä. 
 
- Muista keittää myös mehun laimentamiseen ja jääkuutioiden tekemiseen 

käytettävä vesi. 
 
- Siivoukseen, tiskaukseen, pyykinpesuun, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit 

käyttää hanavettä aivan normaalisti. Hampaidenpesuun käytä keitettyä vettä. 
Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla 
ennen käyttöä. 


