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Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille

menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida valintasäännöissä.

Rautavaaran kunta

Tekninen toimis to
PL 24

73901 RAUTAVAARA

Tilausnro 254746 (6005/UR 1), saapunut 14.8.2019, näytteet otettu 14.8.2019 (11:00)

Näytteenottaja: Rahkonen Eetu

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

21472 Saarelan uimaranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yks ikkö 21472 **354/2008

Lämpötila oC 16,7

*Enterokokit, Enterolert MPN/100 ml <1 <400
*E. coli, Colilert uimaranta MPN/100 ml 6 <1000

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 

» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

**354/2008 = Uimaranta, pienet rannat, STM 354/2008

Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamääritys

LAUSUNTO

Uimarantaves itutkimus

** Sos iaali- ja terveysminis teriön asetus 354/2008 (annettu 22.5.2008) pienten yleisten uimarantojen

uimaveden laatuvaatimuks ista ja valvonnasta, toimenpiderajat
MPN = Most Propable Number, todennäköis in bakteerien määrä

UIMAVEDEN LAATU:

Escherichia coli- ja enterokokkibakteerien tiheydet olivat alle toimenpiderajojen.

Näytteenottajan havainnot:

Säätila: puolipilvinen, tyyni sää
Syanobakteereita ei havaittu uimavedessä tai uimarannalla. Aistinvaraisesti havaittavaa haitallis ta esiintymää 

makroleviä ja/tai kasviplanktonia ei todettu. Jätteitä kuten öljymäisiä ja tervamais ia aineita sekä kelluvia 
materiaaleja (muovi, kumi, lasi- ja muovipullot) ei havaittu ais tinvaraisesti.

Koponen Henri

Tutk.päällikkö (sij)

TIEDOKSI

Siilinjärven kunta/Ympäris töterveyspalvelut
Siilinjärvi Ymp.terv.palvelut/ONLINE
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lämpötila Lämpötila (TL30)
*Enterokokit, Enterolert Sis. menetelmä LA148, Enterolert E (TL30)
*E. coli, Colilert uimaranta SFS-EN ISO 9308-2:2014, Colilert (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Enterokokit, Enterolert 2019/21472 Määritysrajan alitus 14.8.2019

*E. coli, Colilert uimaranta 2019/21472 14.8.2019


