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       UIMAVEDEN NÄYTTEENOTTOTODISTUS/LÄHETE 
 

Asiakas: 
 
 

Y-tunnus: Näytteenottaja: 

Osoite: 
 
 

Näytteenottosyy: 
□ Viranomaisvalvonta 
□ Tutkimuspyyntö 

Näyte saapui: 
Pvm                       Klo         

Näyte otettu: 
Pvm                         Klo      

Maksaja: 
 
 

Tulosten toimitus: 
Posti □         Salattu s-posti □         Salaamaton s-posti □ 
Sähköpostiosoitteet: 

Tutkimukset: 
□ EU-uimarantaveden bakteriologinen tutkimus: paketti nro 3028 
□ Muiden uimavesien bakteriologinen tutkimus: paketti nro 3030 
□ Sähkönjohtavuus                 □ Sameus                    □ pH    

Laskutusosoite / Verkkolaskutusosoite (OVT-tunnus, välittäjätunnus) 
 
 

 
Asiakas täyttää: 

LIMS-nro Rannan nimi (merkitse, onko EU-ranta) Sisävesi/ 
Rannikko-
vesi (S/R) 

Veden 
lämpötila °C 

Sinilevät  
0=ei havaittu, 
1=vähän, 2=runsaasti, 
3=erittäin runsaasti) 

Makrolevät/plankton 
(havaittu/ei havaittu) 

Jätteet ym. muut huomiot 
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Allekirjoitus: 

 
Puh. 
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NÄYTEPULLOT: Näytepulloja voi hakea laboratoriosta ma-pe klo 8-16 tai tilata p. (044) 7036 755. Tutkimuksia varten tarvitaan 0,5 litran näyte (voi ottaa mihin tahansa steriiliin pulloon). 
 
NÄYTTEENOTTO: Näytettä otettaessa vältä koskemasta niihin osiin pulloa, jotka tulevat kosketuksiin vesinäytteen kanssa (pullon suu ja korkin sisäpinta). Uimarannoilla näyte otetaan normaalilta uintisyvyydeltä. 
Näytettä otettaessa on vältettävä laitureista ym. rakenteista tulevaa häiriötä. Upota näytepullo n. 20-30 cm syvyyteen suu alaspäin käännettynä. Käännä näytepullo virtaavassa vedessä vastavirtaan ja anna 
täyttyä. Seisovassa vedessä pulloa kuljetetaan itsestä poispäin ja annetaan täyttyä pullon kaulaan asti. Näytepullo merkitään selvästi ja pakataan huolellisesti rikkoutumisen estämiseksi. Näytteet toimitetaan 
laboratorioon mahdollisimman pian, kuitenkin 18 tunnin kuluessa. Jos näytettä joudutaan säilyttämään, se pidetään kylmässä ja pimeässä, esim. jääkaapissa. 
 
LABORATORIO: Näytteet toimitetaan tutkittavaksi laboratorioon (Tutkijantie 4 F, 90590 Oulu) ma-pe klo 8-14. Lisätietoja saa ja kannattaa kysyä laboratoriosta p. (044) 7036 755. 
Lisätietoja uimaveden laadusta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI 
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