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ASIAKAS- ja LASKUTUSTIEDOT 

Mikäli haluatte vedestä tutkittavan humuksen/CODMn tai haluatte vesianalyysin tulokset paperisena 

postissa, niin silloin teiltä laskutetaan kulut näistä toimenpiteistä. Puhelinnumero tai sähköpostiosoite on 

pakollinen tieto, laskutettavalta asiakkaalta vaaditaan molemmat tiedot. 

Nimi (pakollinen tieto): 
 
 

Puhelinnumero: 

Katuosoite (pakollinen tieto): 
 
 

Sähköpostiosoite: 

Postinumero (pakollinen tieto): 
 
 

Postitoimipaikka (pakollinen tieto): Vesianalyysin tulokset 
toimitetaan veloituksetta 
sähköpostiin. 

 Haluan vesianalyysin tulokset paperisena postitse (rasti ruutuun). Hinta 5 €, sis. alv 24% 

 Haluan paperilaskun postitse sis. myös vesianalyysintulokset paperisena postitse. Hinta 5 € 

 sis. alv 24%  

NÄYTTEENOTTOPAIKKA 

Katuosoite: 
 
 

Näytteenottoaika :  
päivämäärä ja kellonaika 
 
 

Postinumero: 
 
 

Postitoimipaikka: Näytteenottopaikka: ympyröi sopiva 

 Porakaivo 

 Rengaskaivo 

 Lähde 

 Kunnallinen verkostovesi 

 Muu, mikä? 
 
 

Havaitut virheellisyydet: Ympyröi sopiva ja kuvaile esim. miltä 
haisee? 

 Haju 

 Väri 

 Maku 

 Sameus 

 Muu, mikä? 
 
 

 

HALUTUT NÄYTTEET Valitse mitkä vesianalyysit haluatte teidän vedestä tehtävän. Rasti edessä olevaan 

ruutuun mikäli haluat kyseisen vesianalyysin teidän vedestänne tehtävän. 

RASTI 
[x] 

Vesianalyysi 

 Ilmainen vesianalyysi: 
Rauta, mangaani, pH, kokonaiskovuus, TDS ja nitraatti 

 Humus (suositellaan silloin, jos vesi on sameaa tai värillistä), Hinta 19,90 €, sis. alv 24%: 
CODMn 

 

Vakuutan tämän lomakkeen tiedot oikeiksi ja sitoudun maksamaan lomakkeen mukaiset maksut. 

 

Allekirjoitus:_________________________________________________________________________ 

 

Nimen selvennys:_____________________________________________________________________  
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Ohjeet ilmaisen vesianalyysin teettämistä varten 

 

1. Täytä Vesianalyysi saate -lomake. Muista merkitä lomakkeeseen mikäli haluat, että vedestä 

tutkitaan humus (hinta: 19,90 €). 

2. Täytä kaksi 0,5 litran puhdasta pulloa piri pintaan vedellä, jonka haluat analysoitavan. 

3. Toimita vedet analysointia varten: 

a. Jalovesi Oy:lle, osoitteeseen Pietarinkatu 4, 50100 MIKKELI, puh. 040 576 4088 

i. Vedet voi tuoda itse yllä olevaan osoitteeseen maanantai – torstai klo. 08.00-16.00. 

Ennen vesien tuontia suositellaan soitettavan ennakkoon, jotta paikalla on varmasti 

joku vastaanottamassa näytevedet. 

ii. Postilla vedet asiakas voi toimittaa omakustanteisesti Mikkelin postipisteeseen yllä 

olevin osoitetiedoin. Mikäli lähetät vesinäytteen postissa, niin silloin suosittelemme 

ostamaan paketti lähetyksen postin verkkokaupasta. Kaksi 0,5 litran pulloa 

mahtuvat heidän S –kokoiseen pakettiin ja se maksaa heidän verkkokaupassaan 

5,90 €. Linkki: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/paketit-kotimaahan 

Pakkaa vesipullot hyvin ennen kuin toimitat ne postiin. Jotta paketti menee postin S 

–paketiksi, tulee sen olla kooltaan pienempi kuin 11 x 36 x 60 cm. 

4. Vedet analysoidaan Jalovedellä ja mikäli vedestä mitataan humus, niin sen analysointi laskutetaan 

asiakkaalta. Lasku lähetetään asiakkaalle sähköpostilla maksuehdolla 7 päivää netto. Paperisesta 

laskusta postitse veloitamme 5,00 € maksun. Kirjeitse lähetettävä lasku sis. myös vesianalyysin 

tulokset paperisena. 

5. Vesianalyysin tulokset toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla. Mikäli haluat vesianalyysin tulokset 

paperisena postissa, niin siitä veloitamme 5,00 € maksun. 

6. Soitamme asiakkaalle ja käymme vesianalyysin tulokset läpi hänen kanssaan.  

 

Maksut: 

 Vesianalyysi 

o Rauta, mangaani, pH, kokonaiskovuus, TDS ja nitraatti: 0,00 € 

o Humus / CODMn: 19,90 € 

 Vesianalyysin tulokset 

o Sähköpostilla: 0,00€ 

o Paperisena postitse: 5,00 € 

 Lasku 

o Sähköpostilla: 0,00 € 

o Paperisena postitse, sis. myös vesianalyysin tulokset paperisena: 5,00 €  

 Näytteiden toimitus: 

o Tuonti Jalovesi Oy:lle: 0,00 € 

o Postitse Jalovesi Oy:n lähimpään postipisteeseen. Asiakas maksaa itse. Suosittelemme 

ostamaan lähetyksen ennakkoon postin verkkokaupasta. Paketin ollessa kooltaan pienempi 

kuin 11 x 36 x 60 cm (S-kokoinen paketti), niin silloin kulu on 5,90 €. 

 Maksut voivat olla korkeintaan 24,90 € + postikulut. 

 Kertyneet maksut hyvitetään asiakkaalle, mikäli ostaa Jalovedeltä vähintään 100 € maksavan 

vedensuodatuslaitteen! 


