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OHJEET TALOUSVEDEN NÄYTTEENOTTOON
Laboratoriossa otetaan talousvesinäytteitä tutkittavaksi ma–to klo 8–15.30 (ei perjantaisin eikä aattoina).
Muissa mahdollisissa vastaanottopisteissä vesiä otetaan vastaan vain tiettyinä päivinä tiettyyn aikaan mennessä.
Näytteen kanssa jätetään täytetty lähete/tilauslomake.
Tutkimustulosten valmistuttua laboratorio lähettää testausselosteen ja laskun sovittuun osoitteeseen.
Tutkimustulosten valmistuminen kestää kahdesta päivästä neljään viikkoon määrityksistä riippuen.

TARVITTAVAN VEDEN MÄÄRÄ JA NÄYTEPULLOT
Käyttökelpoisuustutkimus, suppea kaivovesitutkimus, syövyttävyystutkimus tai pienyrityspaketti:
0,5 l (steriili pullo) + 1 l (lasi- tai muovipullo)
Bakteerit: 0,5 l (steriili pullo)
Radon: 1 l (lasipullo)
Näytepullot voidaan hakea vesilaboratoriosta tai palvelupisteistä. Näytepulloja voi hakea Laboratoriosta arkisin
klo 8–16, muut palvelupisteet noudattavat omia aikataulujaan.

NÄYTTEEN OTTAMINEN
Näytteet otetaan järjestyksessä radon, bakteerit, muut määritykset.
HANASTA
Ennen näytteiden ottamista poista hanan päästä poresuutin/sekoittaja/sihti ja puhdista hana
perusteellisesti. Suorita huolellinen käsienpesu ja desinfioi sitten hanan pää esim. liekittämällä. Juoksuta
vettä kylmävesipuolelta kunnes vesi on tasaisen kylmää (3–5 min).
Radon-näyte: Säädä valutusnopeus niin pieneksi, että vesi ei kuohu vaan näyttää täysin kirkkaalta. Valuta
vesi hiljakseen pullon laitaa pitkin, jotta veteen ei sekoitu ilmaa. Ota pullo aivan täyteen vettä. Kirjoita
lähetteeseen tarkka näytteenottoaika.
Bakteeri-näyte: Jätä steriiliin pulloon ilmatilaa pullon kaulan verran. Älä kosketa pullon suuta käsillä tai
astialla.
Muut määritykset: Ota näyteastia täyteen vettä.
SUORAAN KAIVOSTA
Kaada pois ensimmäinen nostoastiallinen ja ota näytteet vasta seuraavasta.
Kaada näyte nostoastiasta suoraan pulloihin. Älä kosketa pullon suuta käsillä tai astialla.
NÄYTTEIDEN TOIMITTAMINEN LABORATORIOON
Näytteet tulisi tuoda laboratorioon tai vastaanottopisteeseen näytteenottopäivänä. Pidä näytteet koko ajan viileässä
ja valolta suojattuna.
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ANVISNINGAR FÖR TAGANDE AV HUSHÅLLSVATTENPROV
Laboratoriet tar emot hushållsvattenprov för undersökningar må–to kl. 8–15.30 (ej fredagar eller dag före helg).
Vid andra möjliga mottagningspunkter tas vattenprov emot endast vissa dagar inom en utsatt tid. En ifylld
remiss/beställningsblankett inlämnas tillsammans med provet.
Laboratoriet skickar analysintyget och räkningen när resultaten har blivit färdiga. Analyseringen tar från två dagar till
fyra veckor, beroende på vad som analyseras.

BEHÖVLIGA PROVFLASKOR OCH VATTENMÄNGDER
För duglighetsundersökning, liten brunnsvattenundersökning, undersökning av korroderande egenskaper
eller småföretagspaket: 0,5 l (steril flaska) + 1 l (glas- eller plastflaska)
Bakterier: 0,5 l (steril flaska)
Radon: 1 l (glasflaska)
Provflaskor kan hämtas från vattenlaboratoriet eller från betjäningspunkterna. Flaskor kan hämtas från
Laboratoriet vardagar kl. 8–16, övriga betjäningspunkter följer sina egna tidtabeller.

TAGANDE AV PROV
Proven tas i ordningsföljden radon, bakterier, övriga analyser.
FRÅN KRAN
Innan ni tar provet, ta bort bubbelmunstycket/blandaren/silen från kranens ända och rengör kranen
grundligt. Tvätta händerna noggrant och desinficera sedan kranens ända genom att t.ex. flambera den. Låt
vattnet först rinna från kallvattenkranen tills vattnets temperatur är jämnt kall (3–5 min)
Radon prov: Minska flödet så att bubblor ej uppstår utan vattnet ser helt klart ut. Fyll flaskan långsamt
längs flaskans insida så, att luft inte blandas i vattnet. Fyll flaskan helt. Ange exakt provtagningstidpunkt i
remissen.
Bakterieprov: Lämna luft i den sterila flaskan dvs. fyll upp till flaskans hals. Rör inte flaskans mynning med
händerna eller ämbaret.
Övriga analyser: Fyll flaskan helt.
DIREKT FRÅN BRUNNEN
Häll bort den första satsen från brunnsämbaret. Ta provet först från andra hämtningen.
Häll provet direkt från ämbaret i flaskorna. Rör inte flaskans mynning med händerna eller ämbaret.
LEVERANS AV PROVEN TILL LABORATORIET
Proven bör levereras till laboratoriet eller mottagningspunkten samma dag som provet tagits. Förvara proven hela
tiden svalt och skyddade från ljus.
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