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TD18.09 Mikrobimateriaalinäytteen ottaminen 

 
Tarvikkeet 

- Yksi 0,5 L tiiviisti suljettava muovipussi per näyte 

- Tussi tai vastaava näytepussien merkkaamiseen 

- Veitsi, meisseli tai muu, jolla voi irrottaa näytepalan 

- Tarvittaessa suojavarusteita, esim. hengityssuojain 

 

Näytteen koko 
Jos näyte otetaan kiinteästä materiaalista, on 10x10 cm sopiva koko. Jos materiaali on jauhemaista tai 

vanumaista noin 1 dl on sopiva määrä. Mikrobit elävät materiaalien pinnassa ja siksi näyte otetaan 

materiaalin pinnasta. 

 

Näytteenotto 
Näytteenoton tulisi aina perustua rakennustekniseen tarkastukseen ja näytteenottosuunnitelmaan. 

Rakennuksessa on aina suuria eroja missä mikrobit kasvavat, ja siksi kattavan kuvan saaminen voi 

edellyttää useamman näytteen ottamisen. 

Ota näyte kohdasta, joka näyttää eniten vaurioituneelta. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta ja 

käsineitä. Puhdista näytteenottovälineet huolellisesti näytteiden välissä näytteiden välisen 

kontaminaation estämiseksi. 

Älä ota näytettä poraamalla. Porauksen aikana lämpötila nousee mikä voi vaikuttaa mikrobien elinkykyyn 

negatiivisesti. Jokainen näyte tulisi edustaa vain yhtä materiaalia. 

 

Näytteiden paketointi 
1. Laita jokainen näyte omaan 0,5 L muovipussiin, purista ilma ulos ja sulje tiiviisti. 

2. Numeroi pussit ja täytä tilauslomake huolella. 

3. Laita pussit tukevaan kirjekuoreen. 

4. Liitä tilauslomake kirjekuoreen ja lähetä. 

 
  



Näytteen lähettäminen 
 

MyXlinella, Postitse tai matkahuollossa tulevat näytteet pyydämme lähettämään suoraan Vaasan 
laboratorioomme. 
 

 
 

MyXlinen kautta lähetetyt näytteet saapuvat laboratorioon lähetyspäivänä, jopa alle 45 minuutissa. MyXlinen kautta 
lähetykset onnistuvat Helsingin, Lahden sekä Vaasan laboratorioihin. Bestlab laskuttaa kuljetuksen muun laskutuksen 

yhteydessä. Tarkemmat ohjeet MyXlinen lähetyksen tekemiseen löydät helposti osoitteesta: www.myxline.fi  
Lähetykseen ilmoitettava vastaanottajan puhelinnumero: 010 5818 570 

MyXlinen Asiakaspalvelu: 010 200 5000 

 

 
MyXline palvelutaulukko 
 
 

Näytteet tilauslomakkeineen voi myös tuoda paikan päälle bestLabin toimipisteisiin. 
Toimipisteissä on myös postilaatikot oven ulkopuolella, joihin voi myös laboratorion ollessa 
suljettuna jättää näytteitä.  
 
 
Toimipisteet: 
        VAASA                                          HELSINKI                                    SEINÄJOKI                                   LAHTI 
         Myllärinkatu 19                         Kaupintie 11 B                           Vapaudentie 32-34 B 9            Hakakatu 2 
         65100 Vaasa                               00440 Helsinki                          60100 Seinäjoki                         15520 Lahti  

 
 
Lisätietoja:   info@bestlab.fi 

0105818570 
 

5€ + alv 

10€ + alv 

18€ + alv 

35€ + alv 

69€ + alv 

99€ + alv 

http://www.myxline.fi/
mailto:info@bestlab.fi

