
Teksti on mukailtu MetropoliLab Oy:n ja Espoon kaupungin sivuilta 27.4.2016 (www.metropolilab.fi, www.espoo.fi). Keski-
Uudenmaan ympäristökeskus ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ovat täydentäneet ohjetta. Ohje on 
päivitetty 20.4.2018  

Talousveden tutkiminen 
Hyvä kaivovesi on hajutonta ja mautonta. Kaivoveden laatu 
suositellaan tutkittavaksi vesilaboratoriossa kolmen vuoden välein, 
vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Laboratorioon tai 
paikalliseen terveystarkastajaan on hyvä olla yhteydessä etukäteen 
muun muassa näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. 
Kaivovesinäytteiden tutkiminen on maksullista. 

Milloin kaivovesi kannattaa tutkituttaa: 

• tutkimus on suositeltavaa uuden kaivon käyttöönoton 
yhteydessä (Huom! Uuden porakaivon vesi kannattaa 
tutkituttaa vasta sen laadun tasaannuttua (1–3 kk kaivon 
teosta), veden aistittavien ominaisuuksien muutosten 
yhteydessä ja säännöllisesti noin kolmen vuoden välein 

• kiinteistön myynnin tai oston yhteydessä 
• vesijohtoverkostoon liittymistä arvioitaessa 
• vedenkäsittelylaitteiston toimivuuden selvittämiseksi 
• veden lapsille sopivuuden selvittämiseksi (fluoridi, nitraatti) 
• selvitettäessä lämpökaivojen aiheuttamaa lämmönsiirtonesteiden vuotoa kaivoihin tai pohjavesiin 

Mistä näytepulloja ja näytteenotto-ohjeita saa? 

Näihin toimipisteisiin voit myös viedä näytteet lukuun ottamatta Vantaan ympäristökeskusta (tarkista 
mahdolliset poikkeavat ajankohdat arkipyhien aikaan): 

 
• MetropoliLab, Viikinkaari 4, 1. krs, Helsinki, ma–pe klo 8–16 

(Huom. Näytteiden vastaanotto arkisin klo 8–10 MetropoliLab Oy:n vastaanottopisteessä 
Cultivator II, aulapalvelu, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki) 

• Vantaan ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, p. 09 839 23126, ma–pe klo 9.00–15.00 (Huom. Ei 
näytteiden vastaanottoa!) 

• Espoon ympäristöterveydenhuolto *, Pihatörmä 1 C 3 krs., p. 09 816 23900, ma–pe klo 8.30–12  
(Huom. Näytteiden vastaanotto vain keskiviikkoisin klo 8.30–10.00) 

• Keski-Uudenmaan ympäristökeskus *, Hyrylänkatu 8 C 3. krs, Tuusula, p. 09 871 81, klo 8–15.30 
(Huom. Näytteiden vastaanotto vain torstaisin klo 8–12) 

• Nurmijärven kunta *, Keskustie 2 B, Nurmijärvi, ma–to klo 8–16, kesä,- heinä- ja elokuussa klo 8 - 
15.30. Perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 8 - 14. Kunnanvirasto on kiinni heinäkuussa 2. - 
27.7.2018, tuolloin vesinäytteitä ei voi tuoda eikä näytepakkauksia jaeta. 
(Huom. Näytteiden vastaanotto vain torstaisin kello 8–11) 

• Kirkkonummen kunnan palvelupiste *, Ervastintie 2, p. 09 296 72220, ma–pe klo 8.30–10.00 
(Huom. Näytteiden vastaanotto vain keskiviikkoisin klo 8.30–10.00) 

* merkityistä toimipisteistä näytteet toimitetaan edelleen tutkittavaksi MetropoliLab-laboratorioon, joka on 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteinen liikelaitoslaboratorio. Talousvesitutkimuksia tarjoavat 
myös muut alueen yksityiset ympäristölaboratoriot (mm. Lahden Ramboll Analytics).   
 

http://www.metropolilab.fi/
http://www.espoo.fi/
https://maps.google.fi/maps?q=pakkalankuja+5&hnear=Pakkalankuja+5,+Vantaa&t=h&z=16
https://maps.google.fi/maps?q=Viikinkaari+4,+Helsinki&hl=fi&sll=60.226402,25.015356&sspn=0.009877,0.033023&oq=Viikinkaari+4&t=h&hnear=Viikinkaari+4,+Helsinki&z=16
https://maps.google.fi/maps?q=pakkalankuja+5&hnear=Pakkalankuja+5,+Vantaa&t=h&z=16
https://maps.google.fi/maps?q=Pihat%C3%B6rm%C3%A4+1+C,+Espoo&hl=fi&ie=UTF8&ll=60.164881,24.733014&spn=0.010483,0.029268&sll=64.892958,26.0218&sspn=18.586665,59.941406&oq=Pihat%C3%B6rm%C3%A4+1+C&hnear=Pihat%C3%B6rm%C3%A4+1,+Espoo&t=m&z=16
https://maps.google.fi/maps?q=hyryl%C3%A4nkatu+8c+tuusula&hl=fi&ie=UTF8&sll=60.464008,24.80588&sspn=0.009806,0.033023&t=h&hnear=Hyryl%C3%A4nkatu+8,+Tuusula&z=16
https://maps.google.fi/maps?q=ervastintie+2+kirkkonummi&hnear=Ervastintie+2,+Kirkkonummi&t=h&z=16
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Pullojen tilaaminen ja tilausmaksu 
 
Voit myös tilata näytepullot ja näytteenotto-ohjeet MetropoliLab Oy:ltä. Pullot postitetaan haluamaasi 
osoitteeseen Suomessa. Lähetyspalvelun hinta on 20 eur + alv, joka laskutetaan tutkimuksen laskutuksen 
yhteydessä. Tee pullotilaus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kaivovesi@metropolilab.fi, laita viestiin 
tieto, haluatko pullot pora- vai rengaskaivoa varten ja mihin osoitteeseen pullot voi lähettää. 
 
Näytteiden toimittaminen laboratorioon 
 
Tuo näyte MetropoliLabin asiakaspalveluun (os. Viikinkaari 4, 1. krs, Helsinki) samana päivänä kun se on 
otettu. Mikäli se ei ole mahdollista, säilytä näyte jääkaapissa ja toimita laboratorioon 24 tunnin kuluessa 
näytteenotosta. Näytteitä vastaanotetaan MetropoliLabissa maanantaista perjantaihin klo 8.00–10.00. 
 
Näytteitä vastaanotetaan myös näytepullojen noutopisteissä, jotka on listattu tämän ohjeen ensimmäisellä 
sivulla. Noutopisteiltä näytteet toimitetaan MetropoliLabiin. Tarkasta näytteiden vastaanottoaika pulloja 
noudettaessa. Ota huomioon, että näytteen tulee olla laboratoriossa viimeistään 24 h kuluessa näytteen 
otosta. 
 
 
 
MetropoliLabin neuvontapuhelin 0600 0 4540 arkisin klo 10–11. Puhelun hinta on paikallisverkko- tai 
matkapuhelinverkkomaksu + 0,99 € min (sis. alv 24 %). 
 
 
 
Lisätietoa talousvesikaivoista: 

www.ymparisto.fi -> Rakentaminen -> Rakennushanke -> Talotekniset järjestelmät (LVI) -> 
Vedenhankinta kaivosta 

http://www.metropolilab.fi/
http://www.espoo.fi/
mailto:kaivovesi@metropolilab.fi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Vedenhankinta_kaivosta
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