ANALYYSIPYYNTÖ, VILJELYANALYYSIT
Projektinumero_____________________
Saapunut laboratorioon _____________________

* Tähdellä merkityt tiedot pakolliset
Tilaaja *
Osoite *

Y-tunnus*

Puhelin *
Sähköposti
Y-tunnus*

Laskun saaja *
jos eri kuin tilaaja

Lisäraportit
tai laskut
Viite
Haluan raportin myös paperiversiona sähköpostin lisäksi

Haluan laskun paperiversiona (yksityisasiakkaat)

Tutkimuskohde *
omakotitalo

kerrostalo

rivitalo

terveyskeskus

sairaala

Näytteenottaja *
Näytteenottopäivä *

toimisto

koulu

päiväkoti

Puhelin *
Ilmankosteus

Lämpötila

Mikrobianalyysit: *
Asumisterveysohjeen ja -oppaan mukaiset viljelyanalyysit kolmella maljasarjalla (THG + 2 % MEA + DG18):
Materiaalinäyte
Pintapyyhintänäyte (vertailunäyte tulee olla mukana)
Muut viljelyanalyysit kahdella maljasarjalla (THG + 2 % MEA)
Materiaalinäyte
Pintapyyhintänäyte, esim. pintojen puhtauden seuranta
(Ositumin omaan tilastovertailuun perustuvat viitearvot)

HUOM! Suosittelemme käyttämään mikrobianalyyseissä kolmea maljasarjaa, jotta saadaan kattavasti esille eri
olosuhteissa kasvavat mikrobilajit. Näytteet tulee säilyttää viileässä (+4 - +8 °C) ja ne on toimitettava OULUN
LABORATORIOON kolmen (3) vuorokauden sisällä näytteenotosta, jotta analyysitulosten oikeellisuudesta voidaan olla
varmoja. KOSTEAT materiaali- ja pintapyyhintänäytteet tulee olla analysoitavana jo viimeistään näytteenotosta
seuraavana päivänä. Huomioi, että näytteitä ei kannata lähettää perjantaina, jos et voi varmistua näytteiden olevan perillä
Oulussa seuraavana maanantaina. Huomioithan myös juhlapyhät.
)

Näyte nro. *

Selite (näytteenottopaikka, näytemateriaali ja tieto jos materiaali on märkää) *

¹ Alapohja /
ulkoseinä

)

¹ Alapohja / ulkoseinällä tarkoitetaan materiaaleja, jotka ovat kosketuksissa maaperään tai tuulettuvaan ulkoilmaan.
Ositum Oy ei vastaa uusintanäytteenotosta aiheutuvista kustannuksista, jotka johtuvat laiterikosta tai muista Ositum Oy:stä
riippumattomista syistä. Viranomaisille tarkoitettuja terveyshaitta-analyyseja emme tulkitse.
Analyysin hintaan sisältyy 1 kpl raportteja postitse. Analyysin hintaan lisätään toimistomaksu 5 € + ALV. Lisäraportit postitse 10 € + ALV ja
toimistomaksu 5 € + ALV. Laskun jakaminen 25 € + ALV ja toimistomaksu 5 € + ALV. Raporttien lähetys sähköpostitse sisältyvät analyysin hintaan.
Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia ehtoja.
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