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Eurajoen kunta
Ympäristönsuojelu
y-tunnus 0132322-3
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI
Tilausnro 406672 (X/S), saapunut 1.7.2020, näytteet otettu 1.7.2020 (10:00)
Näytteenottaja: ymp. ins. Mari Salminen
NÄYTTEET
Lab.nro

Näytteen kuvaus

48942

Uima- ja kasteluvesi: Eurajoki, Pappilankoski

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys

Yksikkö

*E. coli
*Suolistop. enterokokit
Ulkonäkö
Haju

MPN/100ml
pmy/100ml

48942

MMMa 1368/

210
230
Kirkas
Kts. laus.

<300
<200

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
MMMa 1368/ = MMMa 1368/2011 alkutuot. kasteluvedet
*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTO
Vesinäyte oli ulkonäöltää kirkas ja väriltään hieman kellertävä ja siinä havaittiin maan haju.
Arviointi kasteluvetenä:
Vesinäyte ei täytä alkutuotannon kasteluvedelle asetettuja mikrobiologisia laatuvaatimuksia
suolistoperäisten enterokokkien osalta (MMMa 1368/2011)
Arviointi uimavetenä:
Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täytti yksittäiselle uimarantavesinäytteelle
asetetut mikrobiologiset raja-arvot (STMa 354/2008).
Raja-arvot E.coli alle 1000 mpn/100ml; suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy/100ml
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Kemisti

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulok set pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Ak k reditointi ei k osk e lausuntoa.
Testausselosteen saa k opioida vain k ok onaan. Mik robiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.
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MENETELMÄTIEDOT
Määritys

Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E. coli
*Suolistop. enterokokit
Ulkonäkö
Haju

ISO 9308-2:2012 (TL97)
SFS-EN ISO 7899-2, 2000 (TL97)
Aistinvarainen (1 hlö) (TL97)
Aistinvarainen (1 hlö) (TL97)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus

Tutkimuslaitoksen nimi

TL97

KVVY Raumalab (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT
Määritys

Näyte

Tuloksen epävarmuus

Määrityspvm.

*E. coli

2020/48942

1.7.2020

*Suolistop. enterokokit

2020/48942

1.7.2020

Ulkonäkö

2020/48942

1.7.2020

Haju

2020/48942

1.7.2020

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulok set pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Ak k reditointi ei k osk e lausuntoa.
Testausselosteen saa k opioida vain k ok onaan. Mik robiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

