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Rakennusmateriaalinäytteen ottaminen
Näytteenottovälineet:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

muovipussi (minigrip) per näyte
suojakäsineet
tussi- tai kuulakärkikynä
taltta, puukko, sakset pinsetit yms.
tarvittaessa hengityssuojain (vähintään P3/A2-luoka)
tarvittaessa desinfiointiaine (80% etanolia tai isopropanolia) ja paperipyyhkeitä
näytelomake materiaalinäytteille ja tilauslomake

Suojautuminen
Näytteenotossa on käytettävä suojakäsineitä näytteen saastumisen ehkäisemiseksi. Jos
näytteenottokohta ja/tai tutkittava tila on hyvin varioitunut, on käytettävä
hengityssuojainta ja suojavaatetusta.

Näytteen ottaminen
-

Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. puukko, sakset, pinsetit). Puhdista välineet
myös jokaisen näytteen välillä. Välineet voi puhdistaa esim. 80% etanolilla, isopropanolilla
tai kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.

-

Ota näyte noin 10 cm x 10 cm kokoiselta alueelta.
Jos materiaali on huokoista (esim. villa, sahanpuru), ota näytettä noin 1 dl (kourallinen
näytettä).
Näytemateriaalia tarvitaan 5-10 grammaa. Ota näytettä enintään n. 0,5 - 1 cm syvyydeltä
pinnasta tai irrota materiaalista vain vaurioitunut osa, koska useimmat mikrobit kasvavat
materiaalien pinnoilla.

-

Ota jokainen näyte erikseen omaan puhtaaseen ja suljettavaan muovipussiin. Näytteen
tulisi sisältää vain yhtä rakennusmateriaalia.

-

Numeroi näytepussit ja täytä näytteenottolomake Mikrobionin sähköiseen
laboratoriojärjestelmään, tai toimita lähete ja tilauslomake laboratorioon näytteiden
mukana tai sähköpostilla.
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Näytteiden toimittaminen laboratorioon
•

Voit toimittaa näytteet meille
matkahuollon bussipakettina
määräasemana Kuopio.

•

Vaihtoehtoisesti voit tuoda näytteet
suoraan laboratorioon
Käyntiosoite:
Mikrobioni Oy
Microkatu 1, R-osa
70211 Kuopio

Muita toimitustapoja käytettäessä
ole yhteydessä laboratorioon
p. 010 321 0680.
Toimitusosoite:
Mikrobioni Oy
PL 1199, Microkatu 1
70211 Kuopio

laboratorio on avoinna arkisin klo 8-16
Huom! Ennen kello 14 toimitetut
laboratoriokäsittelyä vaativat näytteet
käsitellään saapumispäivänä. Erityisesti
perjantai-iltana tuodut näytteet voidaan
mahdollisesti käsitellä vasta maanantaina

Neulaniementieltä käännytään
vasempaan Microkadulle.
Microkatua ajetaan aivan kadun
päähän (kuvan sininen piste)
avautuvalle parkkialueelle.
Sisäänkäynti on M-osassa
(tornirakennus), jonka infosta
neuvotaan perille.
Pysäköintiautomaatista (sinisen
pisteen lähellä) saat nappia
painamalla lipun 15 minuutiksi tai
maksettaessa pidempään. Alueella
toimii myös Easy Park-sovellus.
M
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