
  1(2) 

 Vesinäytesaate  

 Ympäristöterveyspalvelut  

 

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut   
 Postiosoite Käyntiosoite   sähköposti 
 PL 5 (Kasurilantie 1) Isoharjantie 6, F-ovi p. 044 740 1468 p. 017 401 111 ymparistoterveys@siilinjarvi.fi 
 71801 Siilinjärvi Siilinjärvi p. 044 740 1458 p. 044 740 1434 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
    Y-tunnus 0172718-0 

 

Laboratorio    
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy  Näyte saapui ___.___.201___ klo _______ 
Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio 
Puhelin 044 764 7203 
 
Näytteenottopaikka ja -aika 

Nimi  

Osoite  

Postitoimipaikka  

Päivämäärä   Klo  

Näytteenottaja  Puhelin  

 
Laskutusosoite 

Nimi  

Osoite  

Postitoimipaikka  

Puhelin  

Allekirjoitus _____._____.201____ 

 
Näytetyyppi 

  Talousvesi  Uimarantavesi  Uima-allasvesi 

  Vesistövesi  Muu, mikä 

 

Talousvesi on  verkostovettä Verkostovesi on  vedenottamon raakavettä 

  rengaskaivovettä   verkostoon lähtevää vettä 

  porakaivovettä   verkostosta otettua vettä 

  lähdevettä   verkostovesivalitus 

  muuta, mitä  muuta, mitä 

 
Talousveden laatuvaatimukset määräytyvät 

STMa 1352/2015   vesilaitos 

STMa 401/2001  pieni vesilaitos  elintarvikeyritys  yksittäinen talous (kaivo) 

 
Näytteenoton syy 

 Jatkuva valvonta  Terveyshaitan epäily  Muu, mikä 

 Jaksottainen seuranta  Yksityinen kiinnostus  

 Alkutuotannon talousveden valvonta   

 
Lisätiedot (veden lämpötila, kaivon kunto, putkimateriaali, pilaavat lähteet jne.) 

 

 

 

 



Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut            Vesinäytesaate 2(2) 
 

 
 

Vesinäytteestä tehtävät tutkimukset 
 

Talousvesi  Suppea mikrobiologinen kaivovesitutkimus (koliformiset bakteerit, E.coli) 

  Mikrobiologinen kaivovesitutkimus (koliformiset bakteerit, E.coli, enterokokit) 

  Alkutuotannon talousveden tutkimus (E.coli, enterokokit, alustava haju, 
aistinvarainen väri) 

  Suppea käyttökelpoisuustutkimus (koliformiset bakteerit, E.coli, nitraatti, 
permanganaattiluku, rauta) 

  Kaivoveden käyttökelpoisuustutkimus (koliformiset bakteerit, E.coli, nitraatti, nitriitti, 
permanganaattiluku, pH, rauta, mangaani, haju, ulkonäkö) 

  Kaivoveden laaja tutkimus (koliformiset bakteerit, E.coli, enterokokit, pH, 
sähkönjohtavuus, väri, ammonium, nitraatti, nitriitti, permanganaattiluku, 
kokonaiskovuus, rauta, mangaani, haju, ulkonäkö) 

  Porakaivovesitutkimus (koliformiset bakteerit, E.coli, ulkonäkö, ammonium, nitraatti, 
nitriitti, permanganaattiluku, rauta, mangaani, pH, kokonaiskovuus, 
sähkönjohtavuus, arseeni, fluoridi, radon, sameus, väri, haju, maku) 

  Syövyttävyystutkimus (pH, sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, vapaa hiilidioksidi, 
kokonaiskovuus, kloridi, sulfaatti,) 

  Likaantumisepäily (koliformiset bakteerit, E.coli, enterokokit, ammonium, nitraatti, 
nitriitti, permanganaattiluku, pH, alustava haju) 

  Pulloissa tai säiliössä myytävän talousveden laatututkimus (heterotrofinen 
pesäkeluku 22°, heterotrofinen pesäkeluku 36°, koliformiset bakteerit, E.coli, 
Pseudomonas aeruginosa, enterokokit, pH) 

  Kaivovesitutkimus vesijohtoon liittymisen vapautushakemusta varten (koliformiset 
bakteerit, E.coli, haju ja maku, sameus, väri, pH, rauta, mangaani, 
permanganaattiluku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi) 

  muu 
 
 

 

Uimavesi  uimarantavesitutkimus (E.coli, enterokokit) 

  uima-allasvesitutkimus  
 

  muu 
 

 

Muu   
 
 

 
 

Lausunto  kyllä   ei 

 
Tulosten lähettäminen 

 Laskutettava  Näytteenottopaikka 

 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut, ymparistoterveys@siilinjarvi.fi  

 
muualle, minne 

 

mailto:ymparistoterveys@siilinjarvi.fi

