
       
  

 
Tilaaja _____________________________________________  OVT-tunnus _____________________________________________ 

Osoite _____________________________________________  Verkkolaskuoperaattori _____________________________________________ 

Postinumero ja kaupunki _____________________________________________ Välittäjätunnus ____________________________________________________ 

Testausselosteen lähetyssähköposti(t)    Laskutuksen edellyttämät lisätiedot (esim. projektinro, ostotilausnro, viite)  

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 

Suoritettava testaus (valitse yksi tai useampi)   Toimitettavat koekappaleet (ilmoita määrä ja halkaisijat) 

☐ Lämpökäsittely (103 °C, 1,5 h)    ________ kpl, d = _________ mm 
☐ Suoran harjateräksen veto    ________ kpl, d = _________ mm 
☐ Tyssähitsijatketun harjateräksen veto    ________ kpl, d = _________ mm 
☐ Pintaan hitsatun tangon veto (SFS/EN ISO 17660-1)   ________ kpl, d = _________ mm 
☐ Muu, mikä: ______________________________________  ________ kpl, d = _________ mm 
 

Koekappaleen tunnus Teräksen lujuusluokka Hitsauspäivämäärä Muuta huomioitavaa 

    

    
    

    

    
 
Tilaajan yhteyshenkilö _____________________________________________  Puhelinnumero ________________________ 

Paikka ja aika ____________________________________________ Allekirjoitus _______________________________________ 

Tilauslomakkeen allekirjoittaessaan tai lähettäessään tilaaja sitoutuu Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yleisiin myyntiehtoihin: 
 https://www.seamk.fi/yleiset-myyntiehdot/  
 

SeAMK TÄYTTÄÄ 
Tilaus saapunut   
Tilauksen numero  

Tekniikan yksikkö 
Rakennuslaboratorio TERÄKSENKOETUSTILAUS 

Tilaus toimitetaan koekappaleiden 
mukana muovitaskun sisällä raken-
nuslaboratorioon. Tilaus toimitetaan 
osoitteeseen Juhonkatu 5, Seinäjoki. 
Kopion itsellesi saat helposti kännyk-
käkameralla. Raportoimme pääsään-
töisesti yhdellä kaavakkeella tilatut 
kappaleet yhdellä selosteella, joten 
asiakas voi tarpeensa mukaan jaotella 
tilaukset eri selosteille esimerkiksi 
projekteittain tai aikaväleittäin. 

 

 Valtuutetun testaajan allekirjoitus koskien testauksen puolueettomuutta ja luottamuksellisuutta:  

Testaaja: _________________________________________________ Paikka ja aika: Seinäjoella ____________________ 
SeAMK  

TÄYTTÄÄ 

https://www.seamk.fi/yleiset-myyntiehdot/
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