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Näytteen kuvaus

34403

Jäähile

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys

Yksikkö

*Koliformiset bakteerit
*Escherichia coli
*Enterokokit
*Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC

MPN/100 ml
MPN/100 ml
pmy/100 ml
pmy/ml

34403

**STM 1352

0
0
0
27

<1 (T)
<1 (V)
<1 (V)

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvedet
Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamääritys

LAUSUNTO
Jäähileen mikrobiologinen tutkimus
** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite
Ruokaviraston suosittelema enimmäisarvo talousveden heterotrofiselle pesäkelukuarvolle on 100 pmy/ml ja jään
1000 pmy/ml. (Eviran ohje 10591/1, 2018)
pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö
MPN = Most Propable Number, todennäköisin bakteerien määrä
VEDEN LAATU:
Jäähile täytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niissä
ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.
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Tulok set k osk evat vastaanotettuja näytteitä. Ak k reditointi ei k osk e lausuntoa. Selosteen saa k opioida vain k ok onaan. Kvant. mik robiologisille
menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida valintasäännöissä.
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MENETELMÄTIEDOT
Määritys

Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*Koliformiset bakteerit
*Escherichia coli
*Enterokokit
*Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC

SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL77)
SFS-EN ISO 9308-2:2014, Colilert (TL77)
SFS-EN ISO 7899-2 (2000), varmistetut (TL77)
SFS-EN ISO 6222 (1999) 22°C (TL77)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus

Tutkimuslaitoksen nimi

TL77

SKYT Oy, Joensuun laboratorio

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT
Määritys

Näyte

Tuloksen epävarmuus

*Koliformiset bakteerit

2021/34403

8.12.2021

*Escherichia coli

2021/34403

8.12.2021

*Enterokokit

2021/34403

8.12.2021

*Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC

2021/34403

Toimitetaan pyydettäessä

Määrityspvm.

8.12.2021

Tulok set k osk evat vastaanotettuja näytteitä. Ak k reditointi ei k osk e lausuntoa. Selosteen saa k opioida vain k ok onaan. Kvant. mik robiologisille
menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida valintasäännöissä.

