
Kysymys Vastaus keittokehotusalueella Vastaus keittokehotus- ja 
kloorausalueella 

Voiko lemmikeille 
antaa verkostovettä 
sellaisenaan 
juotavaksi? 

Lemmikit ovat ihmistä 
”kovavatsaisempia”, ja ne usein 
juovat vettä myös ojista ja 
lätäköistä sairastumatta. 
Lätäköissä ja ojissa oleva vesi on 
huomattavasti likaisempaa kuin 
nyt verkostossa oleva vesi.  

Vaikka vesi haisee kloorille, sitä voi 
turvallisesti antaa lemmikeille 
juotavaksi, mikäli se on kirkasta. 
Tarvittaessa kloorin hajun saa 
vedestä pois keittämällä sen. 
Mikäli vesi on sakkaista tai 
värjääntynyttä, sitä ei tule antaa 
lemmikeille. 

Voiko verkostovettä 
juottaa hevosille? 

Edellä kerrottu pätee myös 
hevosiin. 

Edellä kerrottu pätee myös 
hevosiin. 

Onko astioiden pesu 
tiskikoneessa 
turvallista? 

Kyllä on, mutta kannattaa valita 
mahdollisimman kuumalla 
pesevä ohjelma. Astioiden tulisi 
lisäksi antaa kuivua kunnolla 
ennen seuraavaa käyttöä.  

Mikäli vesi on kirkasta, sitä voi 
käyttää täysin normaalisti astioiden 
pesuun koneella. Jos vesi on 
sakkaista tai värjääntynyttä, sitä ei 
tule käyttää astioiden pesuun. 

Onko astioiden 
käsinpesu turvallista? 

Keittämätöntä vettä voi käyttää 
käsitiskin pesuun. Viimeisen 
huuhtelun voi kuitenkin suorittaa 
keitetyllä vedellä, mutta tärkeintä 
on antaa astioiden kuivua 
kunnolla ennen seuraavaa 
käyttöä.  

Mikäli vesi on kirkasta, sitä voi 
käyttää täysin normaalisti astioiden 
pesuun käsin. Niin kauan kun 
keittokehotus on voimassa, 
viimeinen huuhtelu suositellaan 
tekemään keitetyllä vedellä. Jos 
vesi on sakkaista tai 
värjääntynyttä, sitä ei tule käyttää 
astioiden pesuun. 

Voiko kahvia keittää 
keittämättömästä 
vedestä? 

Kotitalouskahvinkeittimissä tulee 
käyttää keitettyä vettä, sillä niissä 
vesi ei kuumene riittävästi 
riittävän pitkäksi ajaksi. Myös 
suurtalouskeittimiin on turvallisin 
käyttää keitettyä vettä, mikäli se 
on teknisesti mahdollista. 
Suoraan verkostoon liitettyjä 
kahvinkeittimiä ei pidä käyttää. 

Vaikka vesi haisee kloorilta, sitä 
tulee käyttää keitettynä kahvin 
keittoon. Jos vedessä näkyy 
sakkaa tai se on värjääntynyttä, 
sitä ei tule käyttää kahvin keittoon. 

Voiko vedenkeittimellä 
keitettyä vettä juoda? 

Vedenkeittimessä vesi ei kiehu 
riittävän pitkään riittävän 
kuumaksi (pitäisi kiehua 5min). 

Vaikka vesi haisee kloorilta, sitä 
voi käyttää keitettynä 
vedenkeittimessä. Jos vedessä 
näkyy sakkaa tai se on 
värjääntynyttä, sitä ei tule käyttää 
vedenkeittimessä. 

Voiko keittämätöntä 
vettä käyttää 
ruuanlaittoon? 

Jos vesi kiehuu tai tulee 
keitetyksi 5 min ruuanlaiton 
yhteydessä, sitä ei tarvitse 
etukäteen erikseen keittää. 

Vaikka vesi haisee kloorilta, sitä 
voi käyttää keitettynä 
ruoanlaittoon. Jos vedessä näkyy 
sakkaa tai se on värjääntynyttä, 
sitä ei tule käyttää ruoanlaittoon. 

Voiko hedelmät ja 
kasvikset huuhdella 
keittämättömällä 
vedellä? 

Ei, kasvikset ja hedelmät tulee 
huuhdella keitetyllä ja 
jäähdytetyllä vedellä. 

Vaikka vesi haisee kloorilta, sitä 
voi käyttää keitettynä kasvisten 
ja hedelmien huuhteluun. Jos 
vedessä näkyy sakkaa tai se on 
värjääntynyttä, 
sitä ei tule käyttää kasvisten ja 
hedelmien huuhteluun. 



Voinko käyttää 
keittämättömästä 
vedestä tehtyjä 
jääkuutioita? 

Juomiin ja ruokiin käytetyt 
jääkuutioita tulee tehdä keitetystä 
vedestä. 

Vaikka vesi haisee kloorilta, sitä 
voi käyttää keitettynä jääkuutioiden 
tekoon. Jos vedessä näkyy sakkaa 
tai se on värjääntynyttä, sitä ei tule 
käyttää jääkuutioiden tekemiseen. 

Voiko vettä käyttää 
peseytymiseen? 

Vettä voi käyttää peseytymiseen, 
myös pikkulasten pyllyjen 
pesuun. Kasvot voi pestä siten, 
että vettä ei joudu runsaasti 
suuhun ja silmiin. Naarmut, 
haavat tms. on pestävä keitetyllä 
vedellä ja desinfioitava. 
Hampaiden harjauksessa on 
hyvä käyttää keitettyä vettä. 

Vaikka vesi haisee kloorilta, sitä 
voi käyttää normaalisti 
peseytymiseen, mikäli se on 
kirkasta. Jos vedessä näkyy 
sakkaa tai se on värjääntynyttä, 
sitä ei tule käyttää peseytymiseen. 
Katso myös seuraava kohta 
klooratun veden mahdollisesti 
aiheuttamista iho-oireista. 

Millaisia iho-oireita 
kloorattu vesi voi 
aiheuttaa? 

 Herkillä henkilöillä kloorattu vesi 
voi 
aiheuttaa iho- ja silmä-ärsytystä, 
jonka voimakkuus on samaa 
luokkaa klooratun uimaveden 
kanssa. Useimmille kloorattu 
pesuvesi ei kuitenkaan aiheuta 
minkäänlaisia oireita. 

Voiko kloorattua 
vettä juoda? 

 Kyllä voi, keitettynä. Pitoisuudet 
ovat täysin turvalliset klooratun 
veden juomiseen. Pitoisuuksia eri 
puolilla verkostoa valvotaan lisäksi 
jatkuvasti. Kloori saattaa kuitenkin 
aiheuttaa veteen kloorin hajua. 
Halutessaan kloorin ja sen hajun 
voi poistaa vedestä keittämällä. 

Voiko pyykkiä pestä 
normaalisti? 

Kyllä voi. Kyllä voi. Jos vedessä näkyy 
sakkaa tai se on värjääntynyttä, 
sitä ei tule käyttää pyykin 
pesemiseen. 

Kuinka kauan tämä 
tilanne kestää? 

Tässä vaiheessa tilanteen kestoa 
ei tiedetä, sillä se riippuu 
monesta tekijästä. On kuitenkin 
syytä varautua tilanteen jatkuvan 
vähintään päiviä ja mikäli 
joudutaan klooraamaan jopa 
viikkoja. 

Ks. vieressä keittokehotusalue. 

Voiko kloorattua 
vettä käyttää 
löylyvetenä? 

 Kiukaalle heitettäessä kloorivesi ja 
sen mukana kloori höyrystyy, ja 
joutuu hengitysteihin. Kun 
kirkonkylän ja osuuskuntien 
vedessä oleva kloori höyrystyy ja 
jakaantuu löylyhuoneen ilmatilaan, 
ei hengitysilman klooripitoisuus 
nouse normaaleilla 
saunomiskäytännöillä niin 
korkeiksi, että terveysriskiä 
suurimmalle osalle ihmisiä olisi. 
Jos haluaa, ettei löylyvesi haise 
kloorille voi löylyveden keittää 
hajun poistamiseksi. 



Olen juonut 
kraanavettä, 
sairastunko nyt? 

Tällä hetkellä se on 
epätodennäköistä, mutta 
mahdollista. Mikäli oireita 
ilmenee, on tärkeää huolehtia 
nesteen saannista ja ottaa 
yhteyttä terveyskeskukseen. 
 

Ei ole havaittu sairastumista 
vatsatautiin, eikä pelkkä kloori 
aiheuta sairastumista. 

Olen saanut 
mahataudin, kuinka nyt 
toimin? 

Mikäli oireet ovat lieviä, tärkeintä 
on huolehtia riittävästä nesteen 
saannista. Mikäli nesteetkään 
eivät pysy sisällä, tai yleisvointi 
heikkenee, tulee ottaa yhteyttä 
terveyskeskukseen tai 
päivystykseen. Lisäksi muista 
huolehtia käsihygieniasta 
saippuapesuin, sekä kodissa 
etenkin tarttumapintojen 
puhdistuksesta. 
 

Ks. vieressä keittokehotusalue. 
 
 

 
 

 


