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Vesihuolto ja 
sähkökatkot. 
 
Sähkökatkotilanteessa on tärkeää minimoida vedenkäyttö, vaikka 

hanasta vettä tulisikin. Näin estetään viemäreiden ylivuotoja 

ympäristöön sekä viemäritulvia kiinteistöillä, jos jäteveden 

pumppaus ei toimi sähkökatkon aikana.  

 

Hollolan vesihuoltolaitos ja sen palvelut tuottava Lahti Aqua Oy ovat 
varautuneet turvaamaan vesihuoltopalveluja myös 
sähkökatkotilanteessa. Sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä 
vesihuoltopalveluihin. 

 
Lahti Aqua Oy tiedottaa vesihuollon häiriötilanteista 
sivuillaan www.lahtiaqua.fi ja ohjeistaa vedenkäytöstä sähköpulan 
aikana https://lahtiaqua.fi/meidan-vetemme/vedenkaytto-sahkopulan-
aikana/. Videon sähkökatkoihin varautumisesta vesihuoltopalveluiden 
näkökulmasta voit katsoa täältä: https://youtu.be/tT9xmWqhcg8 

Miten sähkökatkot vaikuttavat vesihuoltoon? 

 

Vaikka puhdasta hanavettä on pääosin saatavissa lyhyen sähkökatkon 

aikana, käytetty ja likaantunut jätevesi voi aiheuttaa ongelmia. 

Viemärissä jätevesi kulkeutuu joko kiinteistön omaan tai 

vesihuoltolaitoksen jätevesipumppaamoon, jotka eivät toimi 

sähkökatkotilanteessa. Tällöin pumppaamoiden ja viemäriverkoston 

varastokapasiteetti voi paikoin ylittyä nopeastikin. Kiinteistöihin ja 

ympäristöön kohdistuvien jätevesien ylivuotojen ehkäisemiseksi on 

tärkeää, että vedenkulutus minimoidaan sähkökatkon aikana. 

Harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää 

sähkökatkon ajan. 
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Sähköverkkoyhtiöitä on informoitu vesihuollon sähköntarpeista ja 

käyttökohteista, jotta kriittiset kohteet ovat heillä tiedossa. 

 

Miten vedenkäyttäjä voi varautua sähkökatojen aiheuttamiin 

häiriöihin 

• Vältä veden käyttöä ja valuttamista viemäriin sähkökatkon aikana 

• Vedä WC harkiten 

• Varaa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen eli 6-
10 litraa/henkilö  

• Hanki puhtaita kanistereita ja ämpäreitä veden kuljetukseen ja 
säilytykseen 

• Mikäli sähkökatko pitkittyy, WC:n sijasta tarpeet voi tarvittaessa 
tehdä muovipussiin ja viedä hyvin suljettuna ja pakattuna 
sekajätteeseen 

• Seuraa Lahti Aqua Oy:n tiedotuskanavia mahdollisissa 
vesihuollon häiriötilanteissa 

• Estä tulviminen eli tarkista kiinteistöillä mahdollisesti olevien 
tulvimisen estolaitteiden toimivuus ennen mahdollisia 
sähkökatkoja. 

• Estä legionellabakteerin kasvu huolehtimalla, että lämpimän 
käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä 
huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet olisivat suotuisat 
bakteerien kasvulle. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla 
kaikkialla vesijärjestelmässä +55 C ja kylmän käyttövedenveden 
tulee olla alle +20 C. 

• Estä vesijohtojen ja mittarin jäätyminen kiinteistöllä eristämällä ja 
pitämällä niiden tila lämpimänä. 

Lisätietoja: 

• Lahti Aqua Oy:n ohjeistus vedenkäytöstä sähköpulan 
aikana https://lahtiaqua.fi/meidan-vetemme/vedenkaytto-
sahkopulan-aikana/ 

• viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus 
kotitalouksille eli kotivara  www.72tuntia.fi/vesi/ 

• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedote veden käytöstä 
sähkökatkossa https://www.spek.fi/sahkokatkossa-vetta-ei-pida-
valuttaa-viemariin-tulvimisriskin-vuoksi/  

• Hollolan vesihuollon 
varautuminen https://www.hollola.fi/varautuminen-vesihuollon-
hairiotilanteisiin 
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