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Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

Mynämäen kunta
Työpäällikkö
Keskuskatu 21
23100 MYNÄMÄKI

Tilausnro 258179 (R_MYNÄMÄ/2S), saapunut 12.7.2021, näytteet otettu 12.7.2021 (9:50)
Näytteenottaja: Terv.tark. Riitta Laaksonen

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

11159 Kivijärvi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 11159 STM354S

Veden lämpötila (N) °C 23,0
Näytteenottosyvyys (N) dm 3,0
Etäisyys rannasta (N) m 7
Syanobakteerit, sinilevät (N) ei havait.
Jätteet (N) ei havait.
Kasviplankton (N) ei havait.
Makrolevät (N) ei havait.
Escherichia coli * MPN/100 ml 3 «1000
Suolistoperäiset enterokokit * MPN/100 ml 8 «400
Levät, kvalitatiivinen Kts. laus.

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Tämä seloste korvaa aiemman, 13.7.2021 päivätyn selosteen. Syanobakteereihin liittyvä havainto 
korjattu terveysvalvonnan pyynnöstä (vähän=> ei havaittu).

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu  Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. 

Silmämääräisesti tarkasteltuna vedessä oli selvästi havaittavia vihreitä hippusia.  
Mikroskooppitarkastelun perusteella vedessä oli Gonyostomum semen -limalevää kohtalaisia määriä 
sekä erilaisia viherleviä, mm. Micractinium sp.  Sinileviä ei havaittu.  
Sinilevien osalta vesi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Limalevä voi runsaana esiintyessään tehdä 
uimarin ihon limaiseksi. Levä ei ole myrkyllinen, mutta saattaa aiheuttaa iho-oireita, kuten punoitusta 
ja kutinaa.

Sanna Nurmela
mikrobiologi
(02) 274 0219
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Veden lämpötila (N)  (TL8003)
Näytteenottosyvyys (N)  (TL8003)
Etäisyys rannasta (N)  (TL8003)
Syanobakteerit, sinilevät (N) Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)

Jätteet (N) Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Kasviplankton (N) Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Makrolevät (N) Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Escherichia coli * SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)

Suolistoperäiset enterokokit * Enterolert®Quantitray (TL27)
Levät, kvalitatiivinen Mikroskopointi, objektilasi (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)
TL8003 Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Escherichia coli * 2021/11159 Toimitetaan pyydettäessä 12.7.2021

Suolistoperäiset enterokokit * 2021/11159 Toimitetaan pyydettäessä 12.7.2021

Levät, kvalitatiivinen 2021/11159 12.7.2021


