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Eurofins Viljavuuspalvelu Oy 

 Viljavuuspalvelu on perustettu 

1952 Helsingissä 

 Vuodesta 1992 lähtien yritys on 

sijainnut Mikkelissä  

 2013 yhtiön nimeksi Eurofins 

Viljavuuspalvelu Oy 

 2017 Viljavuuspalvelu ja Suomen 

Ympäristöpalvelu Eurofins Agro- 

tuotenimen alle 

 Toimipisteet Mikkelissä ja 

Oulussa 

 Henkilöstömäärä 22 

 



Maalaboratorion palvelut 

 Maan viljavuustutkimukset 
maa- ja metsätalousyrittäjille 

urheilu- ja golfkentille 

viherrakentajille 

kotipuutarhureille 

 

 



Näytteen kulku maalinjastolla 



Rehu- ja lannoitevalmiste-

laboratorion palvelut 

 Kotieläinten rehu- ja lantanäytteiden 

analysointi 

 Kasvinäytteiden analysointi 

 Rehuteollisuuden näytteet 

 Metsien ravinnetilan määrittäminen 

neulas- tai metsämaa-analyysein 

 Teollisuuden ja jätehuollon 

sivutuotteiden tutkiminen 

maanparannus- ja lannoitekäyttöön 

 



”Näppituntuma” hyvän  

kasvualustan ominaisuuksista 
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• veden - ja ravinteiden pidätyskyky 

• ilmavuus 

• sopiva pH 

• Ei kasvitauteja 

• Ei raskasmetalleja 

• Sopivassa määrin pieneliötoimintaa 

• Riittävästi orgaanista ainesta 

• Mekaaninen rakenne sopiva 

kasvualustaksi 

• Oikeat ravinnesuhteet ja ravinneväkevyys 
• 



Kasvinravitsemus  
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PÄÄRAVINTEET HIVENRAVINTEET 

N, P, K 

Ca, Mg, S 

Fe, Mn, Zn, Cu, 

 B, Cl, Mo 
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Ravinteiden merkitys kasveille 

 Kasvi tarvitsee kasvaakseen kaikkiaan 16 eri ravinnetta, toinen 

ravinne ei voi korvata toista  

 Pääravinteiden (N, P ja K) ja sivuravinteiden (Ca, Mg, S) tarve 

kiloja/ha, hivenravinteiden (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl ja Mo) tarve 

grammoja/ha 

 Viljelykasvin sisällä hyvin liikkuville ravinteilla, kuten typellä, 

kaliumilla, fosforilla ja magnesiumilla puutosoireet ilmaantuvat 

tavallisesti vanhoihin, jo täyskasvuisiin lehtiin, koska nämä 

ravinteet siirtyvät helposti kasvissa vanhoista lehdistä uusiin 

lehtiin 

 Huonosti kulkeutuvat ravinteet, kuten kalsium, boori, mangaani 

ja rauta ovat taas edellisen vastakohtia. Niiden puutosoireet 

näkyvät ensin uusimmissa lehdissä 

 

 



pH ja multavuus 
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Viljavuustutkimus 

11 



Viljavuustutkimuksen ja  

kasvualusta-analyysin erot 

 
Viljavuustutkimus (Perustutkimus):   Lannoitevalmistelain  

      mukainen kasvualusta-analyysi:  

  pH     pH (CEN) 

  Johtoluku (10xmS/cm)  Johtokyky (mS/m) 

  maalaji  

  Multavuus   Hehkutushäviö ja tuhka 

  Kalsium 

  Kalium    Kalium liuk. CaCL2/DTPA-uutolla 

  Magnesium  

  Fosfori    Fosfori liuk. CaCL2/DTPA-uutolla 

  Rikki 

      Typpi liuk. Kjeldahl 

      Tilavuuspaino, CEN, tuoreesta 

      kuiva-aine (ka), kosteus 

 

Ravinteet uutetaan happamaan ammonium- 

asetaattiliuokseen,  jonka pH on 4,65  

(VUORINEN ja MÄKITIE 1955).    

      : 
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Johtokyky ja johtoluku 

Molemmat kuvaavat maan sähkönjohtokykyä, mutta eri yksiköissä 

ilmoitettuna. 

Johtokyky: mS/m 

Johtoluku: 10 x mS/cm 

 

Tavanomainen johtoluku peltomaissa on alle 2,5. 

Johtoluvun ollessa yli 10 suolapitoisuus on arveluttavan korkea, 

heikentäen kasvien vedensaantia. Etenkin itämisvaiheessa kasvit ovat 

herkkiä vesiliukoisten ravinnesuolojen ylimäärälle. 
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Analyysejä kotipuutarhureille  

 

Kotipuutarha-analyysi maalaji, multavuus, pH, johtoluku,  43,40 

Ca, K, P, Mg, S ja NO3-N 

      

Kalkitus- ja lannoitusohjeet näytettä ja kasvilajia kohti  27,28 

 

Vihanneksille ja marjakasveille PT + Cu, Zn, Mn, B, NO3-N  53,07 
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Näytteenotto 
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Näytteenotto ja -lähetys 

• Tilauslomakkeen tiedot: 

• Onko kasvit jo istutettu vai onko perustusvaiheen analyysi? 

• Löytyykö jo joitakin lannoitteita, joita voisi käyttää hyväksi 

lannoitussuunnitelmassa? 

 

• Näytteet n. 20 cm syvyisen kuopan reunasta  

• 7-10 Osanäytettä sankoon, sekoita hyvin  

• Näytepussiin vähintään 0,5 l näyte 

 

• Saat tulokset ja tilaamasi ohjeet postitse/sähköpostilla. Tarvittavat 

lannoitus-, kalkitus- ja maanparannusaineet ja määrät sekä niiden 

käyttöajankohdat kyseiselle kasvukaudelle kerrotaan ohjeissa. 

Tulokset myös osoitteessa www.viljavuuspalvelu.fi/tuloslaari  
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Analyysitulosten tulkinta 
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Lannoitussuositus 
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Sähköiset tilaus- ja tulosjärjestelmät 

• www.tilauslaari.fi opastusvideo  

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s7fpXwck3k0 

• Tuloslaari.fi (Suomen ympäristöpalvelun tulokset 06/2017 saakka 

www.tulospalvelu.fi) 

 Otamme vastaan jatkuvasti parannusehdotuksia! 

 Uudet kotisivut www.eurofins.fi/agro tai www.eurofinsagro.fi 
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https://www.youtube.com/watch?v=s7fpXwck3k0
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Kiitos! 
 

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy 

viljavuuspalvelu@eurofins.fi 

Graanintie 7 

PL 500, 50101 Mikkeli 

Puh. 015-320 400 
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