
TILAAJAN TIEDOT
Nimi

Lähiosoite

Postinumero  

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Y-tunnus 

Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

KOTIPUUTARHAN 
ANALYYSITILAUS

TILAAN KOTIPUUTARHAN MAA-ANALYYSIN 

Saapumispvm           

Voimassa oleva hinnasto ja tilaukseen sovellettavat Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n yleiset ehdot löytyvät www.viljavuuspalvelu.fi/hinnastot.

Analyysipakettiin sisältyvät seuraavat analyysit:

maalaji, multavuus, happamuus (pH), johtoluku, kalsium, kalium, fosfori, magnesium, rikki ja nitraattityppi

Mahdolliset lisäanalyysit:

boori

kupari, sinkki, mangaani

        kasvussa / perustettava suunniteltu perustamisajankohta (kevät, kesä tai syksy)

nurmikko / monivuotiset koristekasvit

hedelmäpuut, marjapensaat ja vadelma

mansikka

vihannekset

peruna

tavanomainen lannoitus tai

luonnonmukainen lannoitus

Käytettävissä olevat lannoitteet

Lisätietoja

TILAAN MAANPARANNUS-, KALKITUS- JA LANNOITUSOHJEET 

MAKSAJAN TIEDOT (jos eri kuin tilaaja)

Nimi

Lähiosoite

Postinumero  

Postitoimipaikka

Y-tunnus

Viite 

       Resultaten på svenska

Näytteenottopvm           



Maanäytteenottajan muistilista

Suunnittele! Mieti näytteenottoalueet etukäteen. 
Tutkittava alue jaetaan kasvilajien mukaan näytteenot-
toalueisiin, joista jokaiselta kerätään oma näytteensä. 
Yhden näytteenottoalueen voi muodostaa esim. nur-
mikko tai mansikkamaa. Erityisesti huonosti kasvavilta 
alueilta kerätään oma näytteensä.

Ota esille tarvikkeet. Näytteenlähetyskuoria saat 
Eurofins Viljavuuspalvelusta ja puutarhamyymälöistä. 
Lisäksi tarvitset lapion ja muoviämpärin.

Täytä tilauslomake huolellisesti. Ohjeita tilat-
taessa on tärkeää ilmoittaa, ovatko kasvit jo istutettuja 
vai onko kyseessä uuden alueen perustaminen. Pe-
rustamisvaiheessa tulee lisäksi mainita, milloin istutus/
kylvö tulee tapahtumaan (esim. kevät, kesä tai syksy). 
Valitse joko tavanomaisen tai luonnonmukaisen lannoi-
tuksen ohjeet. Kerro lisäksi, jos olet jo hankkinut joi-
takin lannoitteita. Pyrimme silloin ensisijaisesti käyttä-
mään kyseisiä lannoitteita ohjeessa.

Ota näytteet. 
• Kaiva lapiolla noin 20 cm syvä kuoppa. Ota kuo-

pan reunasta 1 - 2 cm:n paksuinen siivu maata 
kuopan koko syvyydeltä.

• Kerää maata edellä mainitulla tavalla kymmenestä 
kohdasta eri puolilta tutkittavaa aluetta.

• Sekoita kerätyt osanäytteet ämpärissä.
• Laita sekoitetusta maasta vähintään 0,5 litraa 

muovipussissa näytteenlähetyskuoreen.

Lähetä kuori tarvittavilla postimerkeillä varustettuna 
Eurofins Viljavuuspalveluun.

Saat tulokset ja tilaamasi ohjeet postitse/sähkö-
postilla. Maan ominaisuudet selviävät analysituloksis-
ta. Tarvittavat lannoitus-, kalkitus- ja maanparannus-
aineet ja määrät sekä niiden käyttöajankohdat kysei-
selle kasvukaudelle kerrotaan ohjeissa. Tulokset myös 
osoitteessa www.viljavuuspalvelu.fi/tuloslaari

Minneslista vid provtagning av jord

Planera! Välj på förhand ut de områden som 
skall analyseras. Indela områdena enligt växtslag i 
delområden. Från vart och ett av delområdena tas 
skilda prov. Ta separata prov från alla områden där 
växtligheten är speciellt dålig.

Skaffa alla förnödenheter. Provpåsar får Du hos    
Eurofins Viljavuuspalvelu eller i många trädgårdsaffä-
rer. Du behöver också en spade och en plasthink.

Fyll i beställningskupongen. Beställ analys och 
vid behov gödselråd för de växter Du odlar. Ange när 
växterna skall sås/planteras (t.ex. vår, sommar eller 
höst) eller när de har såtts/planterats. Välj antingen 
konventionella eller ekologista gödselråd. Ange om Du 
redan har någon gödselsort i lager.

Provtagningen. 
• Gräv en ca. 20 cm djup grop. Ta med spaden en 

1 - 2 cm tjock lodrät jordskiva vid gropens kant.
• Fortsätt som ovan och ta prov på tio olika ställen 

av området.
• Blanda jordskivorna väl i plasthinken.
• Fyll provpåsen med åtminstone 0,5 liter av jordb-

landningen.

Skicka påsen till Eurofins Viljavuuspalvelu. Kom 
ihåg frankeringen.

Du får resultaten och anvisningarna Du bes-
tällt per post/e-post. Analysresultaten beskriver 
jordens egenskaper. Gödselråden anger vilka gödsel-
medel och kalkslag samt jordförbättringsmedel som 
behövs. Därtill framgår vilka mängder som skall spridas 
samt spridningstidpunkten för ifrågavarande växter.
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PL 500 (Graanintie 7), 50101 Mikkeli • Puh 015 320 400
www.viljavuuspalvelu.fi • viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Katso pätevyysalue 
www.finas.fi
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