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Kysymys Vastaus 

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.  

Voiko verkostovettä juottaa hevosille? 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.  

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.  

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. 

Voiko vedenkeittimellä keitettyä vettä juoda? Vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän pitkään 
riittävän kuumaksi (pitäisi kiehua 5min). 

Voiko keittämätöntä vettä käyttää ruuanlaittoon? Jos vesi kiehuu tai tulee keitetyksi 5 min 
ruuanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse etukäteen 
erikseen keittää. 

Voiko hedelmät ja kasvikset huuhdella 
keittämättömällä vedellä? 

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

Voinko käyttää keittämättömästä vedestä tehtyjä 
jääkuutioita? 

Juomiin ja ruokiin käytetyt jääkuutioita tulee tehdä 
keitetystä vedestä. 

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. 

Voiko pyykkiä pestä normaalisti? Kyllä voi. 

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. 

Olen juonut kraanavettä, sairastunko nyt? Tällä hetkellä se alkaa olla epätodennäköistä, 
mutta on edelleen mahdollista. Mikäli oireita 
ilmenee, on tärkeää huolehtia nesteytyksestä ja 
yleisvoinnin heikentyessä ottaa yhteyttä 
terveyskeskukseen tai päivystykseen. 

 
 


