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ENONTEKIÖ VESI OYs KUNDER I KILPISJÄRVI LANDSBY 
 
 
MAT- OG DRIKKEVANN SKAL KOKES PÅ ENONTEKIÖ VESI OYs  
VANNDISTRIBUSJONSOMRÅDE PÅ SØRSIDA AV KILPISJÄRVI 
 
All mat- og drikkevann skal kokes minst 5 minutter. Oppfordning for å koke vann på 
Kilpisjärvi sørsidas vanndistribusjonsområde gjelder inntil videre. 
 
Enontekiön Vesihuolto Oy leverer vann i Enontekiö kommune på to forskjellige 
vanndistribusjonsområder i Kilpisjärvi landsby. Problem med vannkvalitet er bare på sørsidas 
vanndistribusjonsområde. 
 
I nettverksvann på sørsidas vanndistribusjonsområdet i Kilpisjärvi kan det være mikrober som 
forårsaker sykdommer, for i vannprøver som ble tatt mandag den 29 april 2019 fant man 
Escherichia coli -bakterier. Forekomst av denne bakterien er en signal av avføringbasert 
forurensing. Man vet ikke årsaken til forekomst av Escherichia coli -bakterien. Fjell-Lapplands 
miljøhelsetjeneste har gitt en oppfordning for å koke opp vann den 1. mai 2019. For å kartlegge 
situasjonen tar Fjell-Lapplands miljøhelsetjeneste flere vannprøver på vannstasjonen og på 
forskjellige deler av nettverket i dag den 1. mai 2019. 
 
Kloring av husholdningsvann i nettverket begynner torsdag den 2. mai 2019. Klor ødelegger 
skadelige bakterier. Lukten av klor er lett å merke i vannet. Vann med klorinnhold kan brukes kokt 
som mat- og drikkevann. Klorinnhold i vannet er likevel såpass lav at klor forårsaker ikke 
helseskader bl.a. ved å vaske seg selv. Ukokte vann kan brukes normalt ved å vaske seg selv hvis 
det ikke har et avvikende farge eller en annen avvikende lukt. Også oppvask kan tas med ukokte 
vann men etter dette skal serviset tørkes nøyaktig. Bli oppmerksom på at vannkokeren og 
kaffetrakteren koker ikke vannet tilstrekkelig nok. Skyll salat med kokt og avkjølt vann. Det kan 
oppstå trykkforstyrrelser ved kloring av nettverket. 
 
Rent husholdningsvann får man fra vanndistribusjonststedet hos Kilpisjärvi brannstasjon. 
 
Utredningsarbeid for å klare opp situasjonen gjør man sammen med Enontekiö Vesihuolto Oy. 
Kunder av Enontekiö Vesihuolto Oy blir informert videre om vannprøveresultater og framrykking av 
utredningsarbeid. 
 
Tilleggsinformasjon gir helseinspektør Tuula Yli-Ilkka, tlf. 0400 396 863, tuula.yli-ilkka@sodankyla.fi 
og administrerende direktør Kimmo Lämsä hos Enontekiön Vesihuolto Oy, tlf. 0400 393 798, 
kimmo.lamsa@enontekio.fi. 
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