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TILAAJA 

 

NÄYTTEENOTTO PVM NÄYTTEEN SAAPUMINEN PVM 

LASKUTUSOSOITE 

 

SÄHKÖPOSTI RAPORTIN LÄHETTÄMISTÄ VARTEN 

 

PUHELINNUMERO LISÄTIETOJA VARTEN 

 
KOHDE NÄYTTEENOTTAJA 

 

Maksullinen alustava tulosraportti 7 vrk viljelystä 

  
 

Näytteelle toimitettiin vertailunäyte            Kyllä            Ei                                    
 

ASIAKKAAN 
NÄYTETUNNUS 

NÄYTETIEDOT 
        materiaali, näytteenottokohta, 
        vaurioepäily- vai vertailunäyte, 
        muut oleelliset tiedot 

PINTA-ALA 
cm2 

LABORATORION 
NÄYTENUMERO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Päivämäärä   Asiakkaan allekirjoitus 
    
Paikka   Nimenselvennys  

 

http://www.asbestilaboratorio.fi/
mailto:mikrobiologia@taklab.fi
mailto:jyvaskyla@taklab.fi
mailto:helsinki@taklab.fi
mailto:helsinki@taklab.fi


                   SIVU 2 / 2 

TILAUSLOMAKE 
MB / PINTASIVELYNÄYTE 

  v 1.7   10.5.2022                         

 
Tampereen asbesti ja kuitulaboratorio Oy | Y-tunnus 1038007–8 | www.asbestilaboratorio.fi 

 
TAMPERE Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere 050 563 6543 mikrobiologia@taklab.fi  

JYVÄSKYLÄ Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä 050 478 1628 jyvaskyla@taklab.fi  
HELSINKI Ristipellontie 25, 00390 Helsinki 050 551 1366 helsinki@taklab.fi  

 HELSINKI Laippatie 1, 00880 Helsinki 050 551 1366 helsinki@taklab.fi  
  

2 

 
 
Jatka tarvittaessa saman kohteen näytetiedoilla. 

 
ASIAKKAAN 

NÄYTETUNNUS 
NÄYTETIEDOT 

        materiaali, näytteenottokohta, 
        vaurioepäily- vai vertailunäyte, 
        muut oleelliset tiedot 

PINTA-ALA 
cm2 

LABORATORION 
NÄYTENUMERO 
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