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Pieks ämäen kaupunki
Liikuntatoimi
PL 79
76101 PIEKSÄMÄKI
Tilaus nro 254237 (6018/UR 2), saapunut 6.8.2019, näytteet otettu 6.8.2019 (8:15)
Näytteenottaja: Huopainen Ulla
NÄYTTEET
Lab.nro

Näytteen kuvaus

20259

Tahinlam men uim aranta

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys

Yks ikkö

Läm pötila
Enterokokit *
Es cherichia coli *

ºC
pmy/100 ml
MPN/100 ml

20259

**177/2008

15,5
<1
1

<400
<1000

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
**177/2008 = Uimaranta, asetus STM 177/2008
Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A ) = alihankintamääritys

LAUSUNTO
Uimarantaves itutkimus
** Sos iaali- ja terveys m inis teriön as etus 177/2008 (annettu 28.3.2008) yleisten uim arantojen uimaveden
laatuvaatimuks is ta ja valvonnasta, toim enpiderajat

pmy = pes äkkeen m uodostava yks ikkö
MPN = Most Propable Num ber, todennäköis in bakteerien m äärä, Colilert-menetelmä
UIMAVEDEN LAATU:
Es cherichia coli- ja enterokokkibakteerien tiheydet olivat alle toim enpiderajojen.
Näytteenottajan havainnot:
Säätila: tuulis ta, aallokkoa. Ilm an läm pötila 10,5 °C. Rannalla vaahtoa.
Syanobakteereita ei havaittu uimavedes sä tai uimarannalla. Aistinvarais es ti havaittavaa haitallis ta esiintymää
m akroleviä ja/tai kasviplanktonia ei todettu. Jätteitä kuten öljymäisiä ja tervamais ia aineita sekä kelluvia
m ateriaaleja (muovi, kumi, lasi- ja muovipullot) ei havaittu ais tinvaraisesti.

Koponen Henri
Tutk.päällikkö (sij)

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida valintasäännöissä.
Katuosoite
Y rittäjäntie 24
70150 KUOPIO

Postiosoite
Y rittäjäntie 24
70150 KUOPIO

Puhelin
*017-2647200

Sähköposti

Y -tunnus
1869466-1
toimisto@ymparistotutkimus.fi
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TIEDOKSI
Keski-Savon Ympäristötoim i/Vesalainen Anniina
Keski-Savon Ympäristötoim i/Terveysvalvonta/Huopainen Ulla
Keski-Savon Ynpäris tötoim i/MasLab-tuloks et
Pieks ämäen kaupunki/Liikuntatoim i/Kuism a Janne
Pieks ämäen s eudun Liikunta/Leinonen Juha

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida valintasäännöissä.
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MENETELMÄTIEDOT
Määritys

Menetelm än nim i ja tutkim us laitos (suluis sa)

Läm pötila
Enterokokit *
Es cherichia coli *

Läm pötila (TL30)
SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL30)
SFS-EN ISO 9308-2:2014, Colilert (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus

Tutkimus laitoksen nim i

TL30

SKYT Oy, Kuopion laboratorio

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT
Määritys

Näyte

Tuloksen epävarm uus

Määrityspvm.

Enterokokit *

2019/20259

Määritysrajan alitus

6.8.2019

Es cherichia coli *

2019/20259

6.8.2019

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida valintasäännöissä.

