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ASUMISTERVEYSNÄYTTEET 
Andersen 6 –vaihekeräimellä otetut 
ilmanäytteet 
NÄYTTEENOTTOTODISTUS/LÄHETE 

 
Omistaja / Haltija 
 
 

Näytteenottopaikka (osoite) 

Osoite 
 
 

Maa lumen/jään peitossa (K/E) 

Laskutusosoite / Verkkolaskutusosoite (OVT-tunnus, välittäjätunnus) / Y-tunnus 
 
 

 

Tulosten toimitus:   Posti □         Salattu sähköposti □         Salaamaton sähköposti □ 
Sähköpostiosoitteet: 

 

 
 

 

Näyteǘǳƴƴǳǎ Näyteǘǳƴƴǳǎ 
 

 
Huone 

  

 
[ƛƳǎπƴǊƻΦ

  

 
Kasvualusta 

 
2% M 

 
DG18 

 
THG 

 
2% M 

 
DG18 

 
THG 

     

 
Näytteenottoaika, min 

      

 
Näytteenottokorkeus 

      

 
Lämpötila °C 

      

 
RH (%) 

      

Ilmanvaihto 
(suljettu/toiminnassa) 

      

 
Ikkunat (kiinni/auki) 

      

Mittaajat ja muut läsnäolijat 
(lkm yht) 

      

 
Kotieläimet (K/E) 

      

Toiminta mittauksen aikana tai 
ennen 

      

Näkyvän homekasvun paikka ja 
määrä 

      

 
Muuta huomioitavaa 

      

 
            /              20 

 
Allekirjoitus: 

 
Puh. 

Näyte otettuΥ    pvmψψψψψψψψψ klo klo klo klo klo klo 

mamatol7
Konekirjoitusteksti

mamatol7
Tarralappu
Completed, asettaja mamatol7

mamatol7
Tarralappu
Accepted, asettaja mamatol7

mamatol7
Tarralappu
Completed, asettaja mamatol7

mamatol7
Tekstiruutu
 Viranomaisvalvonta  

mamatol7
Tekstiruutu
 Tutkimuspyyntö  
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Tarvittaessa lisätietoja: 
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