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Vedenjakelualue: Siilinjärvi kirkonkylä (Kuopion Vesi) ja tiedotteessa mainitut vesiosuuskunnat

Yhteistyötahot ja joukkoviestimet

HÄIRIÖTIEDOTE: Keittokehotus jatkuu edelleen Siilinjärven kirkonkylällä ja sen ympäristön
vesihuolto-osuuskuntien alueilla, verkoston klooraus käynnistyy maanantaina 2.8.

Siilinjärven terveydensuojeluviranomaisen perjantaina 30.7.2021 antama keittokehotus
Siilinjärven kirkonkylän alueelle (kartassa 1 osoitettu alue, sininen rajaus) ja kirkonkylän
ympäristön vesiosuukuntien alueille on edelleen voimassa. Vesiosuuskuntien alueista
keittokehotus koskee Golftien, Kumpusen, Pohjois-Hamulan, Tynnörinen-Jynkänniemen,
Kasurilanmäen ja Kasu-Kokon vesihuolto-osuuskuntien alueita. Keittokehotus ei koske
Vuorela-Toivalan aluetta (Kuopion Vesi), eikä muiden Siilinjärven kunnan alueella toimivien
vesihuolto-osuuskuntien alueita.

Veden laatuongelman todennäköisenä aiheuttajana pidetään vedenottamon vesisäiliön
rakenteissa havaittua vuotokohtaa. Vuotokohta löydettiin tänään sunnuntaina ottamolla
runsaan vesisateen jälkeen tehdyn tarkastuksen yhteydessä. Koliformisten bakteerien
esiintyminen otetuissa vesinäytteissä tukee vuotohavaintoa sadeveden pääsystä
vesisäiliöön.

Näytteidenottoa ja tilanteen selvittelyä jatketaan edelleen. Myös korjaavat toimenpiteet on
käynnistetty ja verkoston kloorauksen käynnistämistä valmistellaan. Klooraus aloitetaan
maanantaina 2.8.2021.

Kaikki ruoka- ja juomavesi on kloorauksen aikanakin edelleen keitettävä vähintään viiden
minuutin ajan. Klooraus aiheuttaa veteen kloorin hajua, mutta on terveydelle vaaratonta.
Herkkäihoisille kloori voi aiheuttaa samantyyppisiä iho- ja silmäoireita kuin kloorattu
uimavesi.

Klooripitoinen vesi tulee etenemään verkostossa vedenkulutuksen mukaan.  Voi kestää
useita päiviä ennen kuin kloori tavoittaa verkoston reuna-alueet. Veden klooripitoisuutta
verkostossa seurataan säännöllisesti. Kloorausta tullaan jatkamaan, kunnes verkosto koko
keittokehotusalueella todetaan puhtaaksi. Kloorauksen kesto on arviolta vähintään 2-3
viikkoa.

Klooraus voi irrottaa verkostosta rauta- ja mangaanisakkoja. Sakkaista tai värillistä vettä ei
tule juoda, eikä sitä tule käyttää ruoanlaittoon, peseytymiseen, pyykinpesuun eikä
astianpesuun. Sakkaisesta tai värjääntyneestä vedestä voi olla yhteydessä Itkonniemen
vesilaitoksen käyttöpäivystykseen, p. 044 718 5362.

Jos vesi on kirkasta, vesi on keittämisen jälkeen (myös jäähdytettynä) juomakelpoista.
Keittäminen poistaa vedestä kloorin hajun. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen
sekä pyykin ja astioiden pesuun. Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin löytyy Siilinjärven ja Kuopion Veden verkkosivuilta. Vastauksia
päivitetään asiakkailta tulleiden kysymysten mukaan.
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Kuopion Vesi on perustanut väliaikaiset vedenjakelupisteet Siilinjärvelle (kartta 2). Vettä voi
noutaa omiin astioihin kunnantalon takana sijaitsevalta parkkipaikalta (osoite Toritie 5) ja
keskuskorttelissa sijaitsevan Syöttölautasen viereiseltä parkkipaikalta (osoite Toritie 11).
Vettä noutavia suositellaan käyttämään kasvomaskia, huolehtimaan käsihygieniasta ja
pitämään riittävät turvavälit noudettaessa vettä.

Yhteistyötahoille ja joukkoviestimille yhteyshenkilöinä asiassa toimii vs.
ympäristöterveysjohtaja Kaisa Hartikainen, p. 044 740 1423. Kuopion Veden asiakkaille
tietoja antaa tarvittaessa Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystäjä, p. 044 7185 362.

Seuraava tiedote asiasta annetaan maanantaina 2.8.2021 noin klo 19.00.

Tiedote on luettavissa verkossa www.kuopionvesi.fi, www.facebook.com/kuopionvesi
ja www.siilinjarvi.fi.

Kartta 1.
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Pääkartalta puuttuva kulma.

Kartta 1, tarkennos. Kartta 2. Vedenjakelupisteiden sijainnit.
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