
YLITORNION KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS TIEDOTTAA 

 

JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ JOLANGIN VEDENJAKELUALUEELLA 

Perjantaina 17.9.2021 otetuissa vesinäytteissä löytyi koliformisia bakteereita 

vesisäiliöstä ja yhdestä verkosto vesinäytteestä. 

6.9.2021 otetuissa vesinäytteissä löytyi yksi koliforminen bakteeri verkosto 

vesinäytteestä. E. coli bakteereita ja enterokokki bakteereita ei löytynyt. 

23.8.2021 otetussa vesinäytteessä löytyi enterokokki bakteereita ja koliformisia 

bakteereita. E.coli bakteereita ei näytteistä löytynyt. Enterokokki bakteeri on 

ulostesaastutuksen indikaattori. Vedessä on todennäköisesti taudinaiheuttajia. 

17.8.2021 säännöllisen näytteenoton yhteydessä otetusta verkostovesinäytteestä 

löytyi kaksi koliformista bakteeria, vedenottamolta otetussa näytteessä ei 

koliformisia bakteereita havaittu. 19.8.2021 otetuissa uusintanäytteissä koliformisia 

bakteereita löytyi kahdesta eri verkostovesinäytteestä. E.coli bakteereita tai 

enterokokki bakteereita ei vesinäytteistä löytynyt.  

 

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on 

keitettävä 5–10 minuuttia.  

Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti. Veden käyttöohjeet on annettu erillisessä 

liitteessä. 

Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. 

Ylitornion vesi- ja viemärilaitos jatkaa toimia veden laatuhäiriön poistamiseksi. 

Tiedote on luettavissa Ylitornion kunnan verkkosivuilta (www.ylitornio.fi). 

Vesilaitos on järjestänyt puhtaan veden jakelupisteet. 

Raanujärven koululla, luistelukentän vesiposti osoitteessa Kyläniementie 153 ja 

toinen on osoitteessa Pellontie 542   

Lisätietoja: klo 07-16 välisenä aikana 

Reima Karjalainen, Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitos 0400-545659 

Kari Hallikainen, Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitos 0400-408 317 

Virka-ajan ulkopuolella: 

Reima Karjalainen, Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitos 0400-545659 

 

Virka-aikana 8-16: 

Riitta Vilmilä, Rovaniemen kaupunki, Terveystarkastaja 0400 397 705  

 

Ylitornio 20.9.2021 

 

Kari Hallikainen  Riitta Vilmilä 

Rakennusmestari  Terveystarkastaja 

 

http://www.ylitornio.fi/


 

LIITE Talousveden käyttöohjeet saastumisen aikana 

 

TALOUSVEDEN KÄYTTÖOHJEET SAASTUMISEN AIKANA 

- Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. Riittävä veden 

keittoaikakeittoaika on 5–10 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. 

- Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. 

- Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamisen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit 
käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi 
leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen käyttöä. 

 
- Vähällä käytöllä tai käyttämättömänä olleissa kiinteistöissä (esim. kesämökit) on 

suositeltavaa juoksuttaa vettä ennen käyttöä. 

 
 


