
Muu:Rengaskaivo 1. Kaivon tyyppi Porakaivo 

2. Näytteenottopiste

3. Näytteenottopäivä ja kellonaika:

4. Kaivopumpun tuotto n. ( l / min):

5. Painesäiliön tyyppi

6. Veden käyttötarkoitus Vakituinen asunto:

Vapaa-ajan asunto, ympärivuotinen:

Vapaa-ajan asunto, kausiluonteinen:

Talouksien lukumäärä:

Henkilömäärä:

___  suihkua

___  hanaa

___  WC:tä

___  pesukonetta tms 

Korkeus:  

Pinta-ala:

Ei 

Ei 

10. Oma arvionne vedenlaadusta. Mitä ongelmia olette huomanneet (haju, maku, väri,
pintavedet, savi tms). Kuvailkaa.

12. Asiakkaan tiedot (tekstaten)

Nimi:  _____________________________ 

Osoite: ____________________________ 

Puh: 

11. Jälleenmyyjän tiedot (tekstaten)

Yrityksen nimi:  __________________ 

Yhteyshenkilö:  __________________ 

Osoite:  ________________________ 

Puh: 
S-posti: ____________________________

S-posti: ________________________
Allekirjoitus: 

BWT Separtec Oy 

Varppeenkatu 28

21201 Raisio 

Puh: +358 2 4367 300

info@bwtwater.fi

www.bwtwater.fi 

BWT Separtec Oy on osa 
Euroopan johtavaa 
vesitekniikan 
yritysryhmää Best Water 
Technology (BWT Group).

Vesianalyysit kuuluvat 
BWT Separtec Oy:n 
toimintaan. Emme 
kuitenkaan tee niitä itse, 
vaan annamme Eurofinsin 
akreditoidun virallisen 
laboratorion tehdä sen 
meidän puolestamme. 
Näin asiakkaamme voivat 
olla varmoja analyysin 
luotettavuudesta.

Voit tilata meiltä 
näytteenottoa varten 
vesianalyysipaketin 
kotisivujemme kautta tai 
voit myös soittaa tai 
lähettää sähköpostia 
meille.

Suoraan kaivosta: 

Vesihanasta:

Suodattimen jälkeen: 
Suodattimen malli:

Perinteinen painesäiliö 
Tilavuus litroina:

Kalvopainesäiliö 
Tilavuus litroina:

Muu käyttö:

Vesianalyysi - näytelähete
Voidaksemme palvella teitä mahdollisimman hyvin tarvitsemme tietoja mm. kaivosta, 
pumpusta sekä veden kulutustottumuksistanne. 

Pyydämme teitä vastaamaan lomakkeen kysymyksiin. Kohtaan 11 voitte kirjoittaa haluamanne jälleenmyyjän

tiedot; Tässä tapauksessa tulette saamaan mahdollisen laitetarjouksen heiltä. Voitte siis kirjoittaa esimerkiksi

tukkuliikkeen tai paikallisen LVI-liikkeen yhteystiedot, jonka haluatte hoitavan laitteiston tarjoamisen.

9. Millainen tila teillä on käytettävissä suodattimille?

Onko tilassa viemäri

Onko tilassa sähkö?

Kyllä

Kyllä

8. Jos vettä kulutetaan suuremmissa määrin, kuten esimerkiksi maataloudessa
tai uima-altaassa, arvioi määrä:

7. Veden kulutustietoja.

Vesipisteiden lukumäärä:

Vuorokausikulutus n. (litraa):

Normaalikulutus (l / min):

Huippukulutus (l / min):

mailto:info@bwtwater.fi
http://www.bwtwater.fi/


BWT Separtec Oy 

Varppeenkatu 28, PL 

19 21201 Raisio 
puh: 02 4367 300 s-posti: info@bwtwater.fi 

www.bwtwater.fi 

BWT Vesianalyysit - hinnasto 2023
Mitä haluatte analysoida vedestänne?

85,00 eur 

34,10 eur 

83,80 eur 

Vain peruspaketin yhteydessä tilattavat:

Lyijy

Hinnat sisältävät tutkimuksen lisäksi virallisen 
lausunnon sekä posti- ja toimistomaksut.

Alumiini

Uraani

Ammonium

Peruspaketti 1: Mangaani, CODMn (humus), pH, fluoridi, kloridit (suola), ulkonäkö, alkaliteetti, 
kokonaiskovuus, magnesium, kalsium ja rauta.

Sameus

Haju

Mitä kaivovedestä kannattaa tutkia ja milloin?

- Peruspaketti
- Nitraatti ja nitriitti
- Arseeni
- Koliformiset bakteerit ja E.Coli
- Radon
- Uraani

-  Vähintään 3 vuoden välein
- Ennen uuden kaivon käyttöönottoa
- Jos veden epäillään aiheuttavan terveyshaittaa
- Jos veden väri, maku tai haju on muuttunut.
- Kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa, raskausaikana ja harkittaessa
vedenkäsittelylaitteen hankintaa.

Näytteenotto- ja lähetysohjeet:
Vesianalyysipaketissa on mukana puolen litran näytepullo (Radon-analyysia varten omaa 2 pulloa) sekä tämän paperin 
kääntöpuolella näytelähete. Näytteenottopullona voitte käyttää myös puhdasta muovipulloa (virvoitusjuomapullo), määrityksiä 

varten näytettä tarvitaan 500 ml.

Kun otat näytteen, vältä koskemasta missään vaiheessa pullon suuosaan. Juoksuta vettä niin kauan, että näyte 
on kaivovesinäyte eikä näyte vesiputkistosta. Vettä kannattaa juoksuttaa noin 10 min. Laita pullo täyteen, mutta jätä 

pieni ilmatila. Vesinäytteet suositellaan säilyttämään viileässä näytteenoton ja analyysien aloittamisen välillä. Erityisen tärkeää tämä 
on mikrobiologisille näytteille.

Radon-analyysi
Radon-analyysia varten tarvitaan oma 1000ml näyte (2x500ml muovipulloa). Ei samassa pullossa muiden näytteiden kanssa. 
Radon on kaasumaista, joten oleellisinta luotettavan tuloksen saamiseksi on pullon rauhallinen täyttäminen niin että ilmatilaa ei 
jää ja korkin sulkeminen tiiviisti.

Koliformiset bakteerit ja E.coli
Analyysia varten tarvitaan oma 500ml näyte.

Ajoita näytteenotto niin, että saat toimitettua näytteen postiin siten, että se lähtee saman päivän aikana. Suosittelemme 
lähettämään paketin viikon alkupuolella, jotta näyte ehtii varmasti perille laboratorioon ennen viikonloppua.

Voit lähettää vesianalyysin laboratorioomme veloituksetta Postin palvelupisteen kautta.
Kirjoita lähetyksen päälle BWT Separtec Oy:n palautustunnus 605336 ja vie lähetys Postin toimipisteeseen.

13,20 eur

13,20 eur

18,30 eur

13,20 eur

10,70 eur

7,00 eur

28,60 eur

34,10 eur

70,00 eur Peruspaketti 2: Mangaani, CODMn (humus), pH, kloridit (suola), ulkonäkö, kokonaiskovuus ja 
rauta.

Nitraatti ja nitriitti

Arseeni

Koliformiset bakteerit ja E.coli

Radon (huom. tarvitaan oma erillinen 1000ml näyte)
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