OHJE TALOUSVESINÄYTTEEN OTTOON

Kemiallinen
näyte

ja

mikrobiologinen

Suosittelemme, että näyte otetaan laboratoriosta saataviin näytepulloihin (steriili pullo bakteerimäärityksiin ja 0,5 litran pullo kemiallisiin määrityksiin). Jos
kuitenkaan ei ole mahdollista käyttää laboratoriosta toimitettuja näytepulloja,
näytteet voi ottaa puhtaisiin lasipulloihin. Tällöin sekä pullot että korkit on
pestävä erittäin huolellisesti ja sen jälkeen steriloitava keittämällä niitä vedessä ½ tuntia.
Näyte otetaan sieltä, mistä normaalisti
juomavesikin (hanasta tai kaivosta). Jos
näyte otetaan vesihanasta, on vettä
juoksutettava 15 minuuttia ennen
näytteen ottoa. Jos näyte otetaan suoraan kaivosta, puhdistetaan ottoastia
erittäin huolellisesti ja varotaan, ettei
kaivon kannelta tai reunoilta joudu likaa
näytteeseen. Mikäli kaivovettä ei käytetä
säännöllisesti tai kaivo on kunnostuksen
jäljiltä, tulisi kaivo tyhjentää ja antaa veden tasaantua vähintään kerran ennen
näytteenottoa. Pullon suuta tai korkin sisäpuolta ei saa koskettaa. Näytepullot
täytetään niin, että pullot jätetään hieman vajaaksi.
Muista täyttää kaikki saamasi näytepullot jotta kaikille tarvittaville analyyseille
on riittävästi näytettä.
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Radonnäyte
Näytettä tarvitaan vähintään 1 litra ja
näytepullo täytetään hiljalleen, mielellään apuletkun (esim. suihkuletkusta
suihkuosa pois) avulla pohjasta päin aivan täyteen, siten ettei pulloon jää
ilmatilaa. Näytepulloa ei saa ravistella.
Näytteenottoaika on kirjattava.
HUOM!
TÄYTÄ AINA KAIKKI NÄYTEPULLOT!
Näytteiden toimitus
Kaikki vesinäytteet tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti laboratorioon (viimeistään 24 tunnin kuluessa). Jos näytteitä joudutaan säilyttämään useita tunteja, ne on pidettävä kylmässä.
Näytteitä voi lähettää postin kautta
arkipäivisin maanantaista torstaihin. Näytepaketin/-pussin päälle liimataan näyteastioiden mukana toimitettu
postin pakettikortti, ja paketin/pussin
voi toimittaa lähimpään postin palvelupisteeseen ilman erillistä veloitusta.
Näyte kannattaa ottaa mahdollisimman
lähellä lähetyshetkeä, ja lähettäjän on
varmistuttava, että paketti lähtee postikonttorista vielä saman päivän kuljetuksella. Postin palvelupisteiden viimeiset
postiinjättöajat paketeille löytyvät Postin
Internet-sivuilta tai niitä voi tiedustella
Postin
asiakaspalvelusta
(p.
0200
71000)
Lisätietoja kaivovesinäytteisiin liittyen voit tiedustella laboratorion näytteiden vastaanotosta, joka on avoinna arkisin klo 8.00 – 18.00.
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Niemenkatu 73
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