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Kaivovesien näytteenotto
Näyteastiat
Laboratoriosta voi hakea tarvittavat näyteastiat maanantaista perjantaihin klo 8:00 - 16:00. Normaaliin yksityiskaivon talousvesitutkimukseen tarvitaan 1 l:n muovipullo ja steriili 0,3 l:n lasipullo (muovipussissa).
Laboratorion näyteastioiden puuttuessa näyte voidaan ottaa steriiliin ja puhtaaseen 1 litran lasipulloon. Pelkkään mikrobiologiseen tutkimukseen riittää 0,3 l:n näytemäärä.
Jos steriiliä näyteastiaa ei ole käytettävissä, voidaan lasipullo ”steriloida” keittämällä se vedellä täytettynä noin 15 minuuttia tai kuumentamalla uunissa 170 °C noin 1 tunti. Jos pullon korkki ei kestä
kuumennusta, se on huuhdeltava kuumalla vedellä. Pullon sterilointia ei pidä tehdä kemikaaleilla,
koska nämä vaikuttavat tutkimustulokseen.
Radonmäärityksen näytteenottoon on erillinen ohje (AS06).

Näytteenotto
Näytteenottaja on vastuussa edustavasta näytteenotosta ja näytteen oikeasta käsittelystä. Laboratorion analyysitulokset ja niiden perusteella annettava lausunto koskevat laboratorioon toimitettua
näytettä.
Talousvesinäytteen tulisi edustaa sitä vettä, jota normaalisti käytetään. Tällöin näyte on otettava vesijohdon kautta tyypillisestä käyttöpisteestä. Jos vettä käytetään suoraan kaivosta, näyte otetaan tavanomaisesti käytetyillä vedennostovälineillä (nostoastialla tai käsipumpulla).
Otettaessa näyte vesihanasta kannattaa hanan päässä oleva sekoitussuutin kiertää pois.
Hanan suun voi steriloida liekillä kuumentamalla. Tällöin on varmistuttava siitä, että hanan materiaali kestää kuumentamisen.
Näyte otetaan kylmästä vedestä. Ennen näytteenottoa vettä on juoksutettava riittävän pitkään (vähintään 5 min), jotta putkistoissa oleva vesi ehtii vaihtua.
Juoksutuksen jälkeen virtaus säädetään niin pieneksi, että veteen ei sekoitu ilmaa (vesi on kirkasta), mutta näytteenoton aikana hanaa ei saa sulkea kokonaan. Sulkeminen ja avaaminen voivat irrottaa saostumia putkistosta tai hanasta.
Näytteeseeb tai näytepullon suuhun ei saa koskea sormin. Vedellä täytetyt pullot suljetaan välittömästi näytteenoton jälkeen. Säilytyksen ja kuljetuksen aikana näytteet on pidettävä pimeässä ja
mahdollisimman viileässä. Näytteitä ei saa pakastaa.

Näytteiden toimittaminen laboratorioon
Näytteet on toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, mielellään samana tai viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Jos säilytysaika on pidempi kuin 24 tuntia,
on syytä keskustella Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriopäällikön, kemistin
tai mikrobiologin kanssa, mitä näytteestä voidaan luotettavasti tutkia.
Näytteitä otetaan vastaan maanantaista keskiviikkoon klo 8:00 – 16:00. Poikkeuksena tästä ovat
näytteet, joista tehdään 3 vrk:n (22 °C) kokonaispesäkkeet. Niitä otetaan vastaan vain maanantaista tiistaihin klo 8.00 – 16.00. Muista toimitusajoista on sovittava erikseen laboratorion kanssa.
Näytteiden vastaanottoajoissa voi olla poikkeuksia arkipyhien takia.
Näytteet voidaan toimittaa suoraan laboratorioon tai lähettää Matkahuollon välityksellä tilaajan kustannuksella. Tällöin tilaaja on vastuussa näytteen perille saapumisesta.
Näytteiden mukana on toimitettava tiedot tilaajasta, näytteestä, näytteenottoajasta, näytteenottajasta
ja halutuista määrityksistä. Kätevimmin nämä tiedot voi antaa laboratoriosta saatavalla talousvesitutkimuksen tilauslomakkeella.
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