
TUTKIMUSPYYNTÖ,

Tilausvahvistus ja nimen selvennys:

Tilaus vastaanotettu:

Työmääräin:

Raporttitunnus:ILMANÄYTE

Tallennamme lomaketiedot asiakas- ja toiminnanohjausrekisteriimme. Rekisteriseloste: 
https://www.kiwa.com/fi/fi/tietosuojakaytanto/tarkastus-testaus-ja-sertifiointitoiminnanohjaus2

Näyte
esim. putken nro

Tila Pumpun
nro

Klo (alku - loppu) 
tai kesto (min)

Mittausteho Laboratorio 
täyttää

alussa 
(L / min)

lopussa 
(L / min)

asbestimikrobitTILATTAVA TUTKIMUS: VOC

Näytelista jatkuu 

Näytteet lähetetty:

Kohdetiedot tai –tunnus:
Näytteenottopäivä: Näytteenottaja:

Y-tunnus:Laskun viite:

(jos muu kuin maksaja)

sähköpostiin:

postitse:

RAPORTIN TOIMITUS:

tulokset myös puhelimitse:

Yhteyshenkilö:

soitto tekstiviesti

c/o
LASKUN MAKSAJA (nimi, yritys):

Laskutusosoite:

Verkkolaskutustunnus/sähköposti:

RAPORTIN TIEDOT:

asuntoKohdetyyppi: koulu/ päiväkoti toimisto teollisuus/ tuotanto 

muu, mikä:(tulosten tulkintaa varten)

muu:

TILAAJA (nimi, yritys):

Täytä analyysin mukaiset tiedot (lisätietoa laboratoriosta tai näytteenotto-ohjeista)

Kiwalab Oulu / Näytteiden postitus 
Professorintie 9
90440 KEMPELE 
Puh. 010 521 600 
kiwalab@kiwa.com

Kiwalab Vantaa 
Robert Huberin tie 2 
01510 VANTAA 
kiwa.com/fi

Kiwalab 



Lisätietoa ja muuta huomioitavaa (lisätään raportille):

Ulkoilman lämpötila: _____˚C Säätila:  poutainen,  sateinen.

Kohteen ilmanvaihtojärjestelmä:  painovoimainen,       koneellinen poisto,   koneellinen tulo/poisto.

Jäähdytysjärjestelmä:

MITTAUKSEN LISÄTIEDOT (esim. oleelliset poikkeamiset näytteenotto-ohjeesta)

Palautan näytteenottoa varten saamani mittausvälineistön alkuperäiskunnossaan. 
Laitteiston kunto tai kalibroinnin tila on muuttunut kenttäolosuhteissa, ja laite tulisi varmentaa 
laboratoriossa uudelleen. Ilmoitan havainnoistani lisätietoa -kentässä (esim. laitteen poikkeava toiminta).

Maa lumen peitossa:   kyllä  ei.

Näytelista jatkuu (tilauksen vahvistaminen, s. 1)

Maljat valmistettu: H___________,M__________, DG________, T___________.

Näyte
esim. putken nro

Tila Pumpun
nro

Klo (alku - loppu) 
tai kesto (min)

Mittausteho Laboratorio 
täyttää

alussa 
(L / min)

lopussa 
(L / min)

Lisätietoa ja muuta huomioitavaa (ei lisätä raportille):
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