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ANALYYSIPYYNTÖ, VVOC- , VOC- JA FLEC- ANALYYSI
Projektinumero _____________________
Saapunut laboratorioon _____________________

* Tähdellä merkityt tiedot pakolliset
Tilaaja *
Osoite *
Puhelin *

Y-tunnus*

Sähköposti
Y-tunnus*

Laskun saaja *
jos eri kuin tilaaja

Lisäraportit
tai laskut
Viite

Haluan raportin myös paperiversiona sähköpostin lisäksi
Haluan laskun paperiversiona
* Analyysit:
VVOC- ja VOC

FLEC

* Analyysistä halutaan raportti, jossa on (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)
pelkkä tulos

sanallinen johtopäätös

Tutkimuskohde *
omakotitalo

kerrostalo

rivitalo

terveyskeskus

sairaala

Näytteenottaja *

toimisto

koulu

päiväkoti

Puhelin *

Päivämäärä *

________________ Aika * _________________ Ilmanvaihto * _______________

Ilmankosteus*

________________ Lämpötila * ______________

(koneellinen / painovoimainen)

Mittauspaikka/näytetiedot

Putken
numero
(VOC)

massa/
Pumpun
Aloituslukema Lopetuslukema
pinta-ala
numero
(VOC)
(VOC)
Laboratorio
(VOC)
täyttää

Kenttänolla
Ositum Oy ei vastaa uusintanäytteenotosta aiheutuvista kustannuksista, jotka johtuvat laiterikosta tai muista Ositum Oy:stä
riippumattomista syistä. Viranomaisille tarkoitettuja terveyshaitta-analyyseja emme tulkitse tai anna niistä toimenpidesuosituksia.
Laskun ja raporttien lähetys sähköpostitse ja sanallinen johtopäätös sisältyvät analyysin hintaan. Raportin ja/tai laskun lähettäminen postitse 5 € +
ALV (toimituslisä). Analyysin hintaan lisätään toimistomaksu 5 € + ALV. Lisäraportit postitse 10 € + ALV ja toimistomaksu 5 € + ALV. Laskun
jakaminen 25 € + ALV ja toimistomaksu 5 € + ALV. Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia
ehtoja.
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Taustatiedot:
Mittauksen syy:

Rakennuksen valmistumisvuosi:

Pinnoitteet / rakenteet:

Tehdyt remontit:

Muuta huomioitavaa

Ositum Oy ei vastaa uusintanäytteenotosta aiheutuvista kustannuksista, jotka johtuvat laiterikosta tai muista Ositum Oy:stä
riippumattomista syistä. Viranomaisille tarkoitettuja terveyshaitta-analyyseja emme tulkitse tai anna niistä toimenpidesuosituksia.
Laskun ja raporttien lähetys sähköpostitse ja sanallinen johtopäätös sisältyvät analyysin hintaan. Raportin ja/tai laskun lähettäminen postitse 5 € +
ALV (toimituslisä). Analyysin hintaan lisätään toimistomaksu 5 € + ALV. Lisäraportit postitse 10 € + ALV ja toimistomaksu 5 € + ALV. Laskun
jakaminen 25 € + ALV ja toimistomaksu 5 € + ALV. Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia
ehtoja.

