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Tilauslomake toimitetaan koekappaleiden mukana muovitaskun sisällä 
rakennuslaboratorioon tai sähköpostitse tilaukset.betoninkoetus@seamk.fi. 
Tilaus toimitetaan osoitteeseen Juhonkatu 5, Seinäjoki. Ota itsellesi kopio 
tai kuva täytetystä tilauskaavakkeesta. Raportoimme yhdellä kaavakkeella 
tilatut testaukset yhdellä selosteella. Jokaisesta testityypistä ja koetusiästä 
on kirjattava oma tilauskaavakkeensa. Tilauskaavakkeelta tulee löytyä kaikki 
laskutuksessa tarvittavat tiedot; emme käsittele erillisiä laskutusohjeita. 

SeAMK TÄYTTÄÄ: Valtuutetun testaajan allekirjoitus koskien testauksen puolueettomuutta ja luottamuksellisuutta. Testaaja:   Paikka ja aika: Seinäjoella 

BETONINKOETUSTILAUS 

Tilaaja Y-tunnus

Osoite  

Postinumero ja kaupunki  

Rakennuskohde  

OVT-tunnus  

Verkkolaskuoperaattori  

Välittäjätunnus  

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

Suoritettava testaus 
Puristuslujuus (akkreditoitu) 
Vedentunkeuma (akkreditoitu) 
Absoluuttinen kosteusprosentti 

Selosteen kieli 

suomeksi 
englanniksi 

Toimitettavat koekappaleet (ilmoita määrä ja poralieriöissä lisäksi halkaisija ja porauspäivämäärä) 

 kpl lieriöitä 150 x 300 mm  kpl kuutioita, särmä 100 mm 
 kpl laastilieriöitä, d = 105 mm  kpl kuutioita, särmä 150 mm 
 kpl poralieriöitä, d = _________ mm, porauspäivämäärä ___________________

Muu, mikä:  

KOETUSIKÄ päivää 

(*) Kalibroidun muotin tunnus liitetään koekappaleen tunnukseen BY65-2016 § 4.2.3 mukaisesti, esim. muotti 12  KPL68-12. Muottikoodi on syytä ilmoittaa enintään kolmella merkillä. Ilman muottitunnusta 
kappaleet käsitellään kalibroimattomina. Kalibroimattoman kappaleen testaus on 10 % kalliimpi. 

Tilaajan yhteyshenkilö  Puh. 

Paikka ja aika  Allekirjoitus  

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

Versio 2.9.2022 

SeAMK TÄYTTÄÄ 
Tilaus saapunut 
Selosteen numero 

 SeAMK täyttää 
Koekappaleen tunnus 

ja muottikoodi (*) 
Valupäivä Lujuusluokka 

Cxx/yy 
x Testaaja Testin 

pvm 
Mitat 

d  a x b   h 
Massa 

kg 
Murtokuorma 

KN 
L 

MN/m2 
K 

MN/m2 
Tiheys 
kg/m3 

- 

- 

- 

- 

-

- 

 

Allasnumero: Arvosteluikä päivää 
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