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Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

Turun kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto
PL 355
20101 TURKU
Tilausnro 217446 (R_TURKU/4R*), saapunut 30.7.2018, näytteet otettu 30.7.2018 (9:45)
Näytteenottaja: Terv.tark. Satu Ylhäinen
NÄYTTEET
Lab.nro Näytteen kuvaus
11655 Ekvalla

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys Yksikkö 11655 STM177R
Veden lämpötila (N) °C 24,3
Syanobakteerit, sinilevät (N) vähän
Jätteet (N) ei havait.
Kasviplankton (N) ei havait.
Makrolevät (N) ei havait.
Escherichia coli * MPN/100 ml <10 «500
Suolistoperäiset enterokokit * pmy/100 ml 3 «200
Levät, kvalitatiivinen Kts. laus.
Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
STM177R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 177/2008. Rannikon uimavedet
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO
Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti yksittäisen valvontatutkimuksen 
vaatimukset, jotka on annettu  Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008 yleisten 
uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.
Syanobakteereita havaittu vähän: syanobakteereja on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai 
tikkusina uimavedessä.
Silmämääräisesti tarkasteltuna näytteen vesi oli kirkasta. Joukossa on pieniä, tikkumaisia 
vihreitä partikkeleita sekä vähäisemmässä määrin myös muodoltaan hiutalemaisia, vaaleita 
kasaumia. Ei poikkeavaa hajua.
Mikroskooppitarkastelussa havaittiin kohtalaisesti Aphanizomenon flos-aquae  -sinilevärihmojen 
kasautumia sekä vähäisemmässä määrin  Dolichospermum sp. -sinilevärihmojen (ent. Anabaena) 
 muodostamia vyyhtejä.
Aphanizomenon flos-aquae esiintyy merialueella tiettävästi myrkyttömänä kantana. 
Dolichospermum-suvun levät voivat tuottaa veteen myrkyllisiä yhdisteitä. Alhaiset 
sinileväpitoisuudet eivät tyypillisesti aiheuta haittaa. Pienten lasten sekä eläinten kohdalla jo 
pienet pitoisuudet voivat kuitenkin nieltynä aiheuttaa oireita ja herkimmille voi tulla iho-oireita. 
Runsaan sinileväesiintymän aikana uimista ja muuta veden käyttöä ei suositella.

Ellamari Kantonen
laboratorioinsinööri
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TIEDOKSI
Turun kaupunki/Liikuntapalvelukeskus
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Veden lämpötila (N)  (TL8003)
Syanobakteerit, sinilevät (N) Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Jätteet (N)  (TL8003)
Kasviplankton (N)  (TL8003)
Makrolevät (N)  (TL8003)
Escherichia coli * SFS-EN ISO 9308-2 (TL27)
Suolistoperäiset enterokokit * SFS-EN ISO 7899-2 (TL27)
Levät, kvalitatiivinen Mikroskopointi, objektilasi (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL27 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101)
TL8003 Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.
Jätteet (N) 2018/11655 Määritysrajan alitus
Kasviplankton (N) 2018/11655 Määritysrajan alitus
Makrolevät (N) 2018/11655 Määritysrajan alitus
Escherichia coli * 2018/11655 Määritysrajan alitus 30.7.2018
Suolistoperäiset enterokokit * 2018/11655 Toimitetaan pyydettäessä 30.7.2018
Levät, kvalitatiivinen 2018/11655 30.7.2018


