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Varautuminen sähkökatkoihin vedenjakelussa 
Huoltovarmuuskriittisenä toimijana vesihuolto pyritään pitämään sähköpulatilanteissakin sähkökatkojen ulkopuo-
lella. Vaikka Haapajärven Vesi onkin varautunut häiriötilanteisiin, vedenkäyttäjien on hyvä myös itse varautua säh-
kökatkoihin omalla toiminnallaan. 
 
Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia) 
Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. 
 
Vettä tulee hanasta 
Haapajärven Vesi Oy:n toiminta-alueella sekä haja-asutusalueella vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana. 
Vedenpaine voi olla alempi korkeammilla paikoilla, sekä verkoston latvoilla. Veden tulo ei siis välittömästi lopu, 
mutta sitä tulee hanasta jopa merkittävästi pienemmällä paineella. Käytännössä lyhytkestoinen sähkökatko ei to-
dennäköisesti näy suurimmalle osalle vedenkäyttäjistä juuri lainkaan. 
 
Veden laadussa ei muutoksia 
Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. 
 
Viemäröinti toimii osittain 
Viemäröinti toimii osittain. Jotta vähennetään jäteveden ylivuotoja vesistöihin ja maastoon, olisi hyvä välttää vie-
märin käyttöä lyhyen sähkökatkon aikana kuten esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. 
Myös vessanpytyn vetämistä suosittelemme välttämään katkon ajan. 
 
Viemäriverkostossa jätevettä täytyy paikoitellen pumpata eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa. Osassa jäteve-
denpumppaamoista on mahdollisuus käyttää varavoimaa, mutta osassa taas ei. Siksi sähkökatkon aikana voidaan 
joutua johtamaan jätevettä viemärin tai pumppaamon ylivuotona vesistöihin ja maastoon. 
 
Jos sähköt menevät poikki, toimi näin: 
 

1. Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessan vetämistä 
on syytä välttää. 
 

2. Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä. 
 

3. Lue lisää varautumisesta 72 tuntia -sivustolta: https://72tuntia.fi/vesi/ 
 
Huomioon otettavat kiinteistötekniset asiat 
Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa omistajan 
toimesta ennen sähkökatkoja. Jos jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistöltä viemäriverkostoon, vesien joh-
taminen kiinteistön viemäriin aiheuttaa nopeasti viemärin tulvimisen kiinteistöllä, ellei pumppua ole varustettu 
varavoimalla. Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee las-
kemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä. 
 
Jos sähkökatko pitkittyy 
Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta pitkäkestoiset sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa 
kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen,   
6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen. 
Lue lisää Valtioneuvoston julkaisusta: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin 
 
Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa? 
Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden 
pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Kiinteistöstä jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla 
viemäriin ja etenee painovoimaisesti, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvi-
taan myös pumppuja.  

https://72tuntia.fi/vesi/

