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VOC materiaalinäytteen ottaminen
Varaa seuraavat näytteenottovälineet:
✓ yksi minigrip-pussi per näyte
✓ alumiinifoliota
✓ tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
✓ taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
✓ tarvittaessa suojakäsineet

Analyysiin riittävä näytemäärä
Levymäiset rakennusmateriaalit, muovimatot, pahvit yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm
Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: näytettä on otettava vähintään noin ruokalusikallinen.

Näytteenotto
-käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista
välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla
puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.
-Mikäli mahdollista, kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa sen jälkeen näyte minigrippussiin. (1 näyte / minigrip-pussi) Mikäli alumiinifoliota ei ole saatavilla, pakkaa näyte kahteen
minigrip-pussiin.
-Numeroi minigrip-pussit ja täytä näytteenottolomake joko suoraan Mikrobionin OMAT
NÄYTTEET-järjestelmään tai toimita lähete ja tilauslomake laboratorioon näytteiden mukana tai
sähköpostilla. Näytteiden numeroinnin tulee vastata näytelomakkeeseen merkittyjä tietoja.
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Näytteiden lähettäminen laboratorioon
•

Voit toimittaa näytteet meille
matkahuollon bussipakettina
määräasemana Kuopio.
Muita toimitustapoja käytettäessä
ole yhteydessä laboratorioon
p. 010 321 0680.
Toimitusosoite:
Mikrobioni Oy
PL 1199, Microkatu 1
70211 Kuopio

•

Vaihtoehtoisesti voit tuoda näytteet
suoraan laboratorioon
Käyntiosoite:
Mikrobioni Oy
Microkatu 1, R-osa
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 Mosassa (tornirakennus), jonka infosta
neuvotaan perille.
P-talo
Pysäköintiautomaatista (sinisen pisteen
lähellä) saat nappia painamalla lipun 15
minuutiksi tai maksettaessa
pidempään. Alueella toimii myös Easy
Park-sovellus.
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Voit tuoda näytteet suoraan
Kysy tarvittaessa lisätietoja Jani Mäkelä, puh. 0505602975 tai laboratorio puh. 010 321 0680
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