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KALIBROINNIN SAATELOMAKE 
Lähetä täytetty saatelomake suoraan yhteyshenkilöllesi etunimi.sukunimi@vtt.fi tai osoitteeseen kalibroinnit@vtt.fi. 

 Asiakkaan yhteystiedot * pakollinen tieto 

Yrityksen nimi * 

Y-tunnus 

Tilaajan osoite * 
(kalibrointitodistukseen) 

Kalibrointitodistuksen lähetysosoite 
☐ Sama kuin tilaajan osoite 
Laitteen palautusosoite 
☐ Sama kuin tilaajan osoite 
Laskutusosoite 
☐ Sama kuin tilaajan osoite 
Tilausnumero/Viite * 

Yhteyshenkilön nimi * 

Puhelin 

Sähköposti * 

MIKES-yhteyshenkilö 

Lisätietoja 

Palautustapa *: 

☐ Nouto 

☐ Kuljetussopimus / yritys / asiakasnumero: 

☐ MIKESin kuljetussopimus / posti 

☐ Muu, esim. Posti, Kiitolinja jne.: 

Kalibrointitöiden toimitusosoitteet: 
Pituus-, ympäristö- ja sähkömetrologian mittaukset: 

VTT MIKES/kalibroinnit (yhteyshenkilö) 
Tekniikantie 1, 02150 Espoo (puh. 0400 841 851) 

Voima-, vääntömomentti- ja nestevirtausmittaukset 
sekä isot punnukset (>50 kg): 

VTT MIKES/kalibroinnit (yhteyshenkilö) 
Tehdaskatu 15, Puristamo 9P19, 87100 Kajaani 
(puh. 050 443 4213) 

Kalibrointitoimeksiannoissa noudatetaan soveltuvin osin VTT:n yleisiä sopimusehtoja.

VTT 
Kansallinen metrologiainstituutti VTT MIKES
Tekniikantie 1, Espoo 
PL 1000, 02044 VTT 

Puh. 020 722 111 
Fax. 020 722 7001 

etunimi.sukunimi@vtt.fi 
www.vtt.fi www.mikes.fi 
Business ID 2647375-4 

mailto:kalibroinnit@vtt.fi
mailto:mikko.mallikas@mm.fi
https://vttgroup.sharepoint.com/sites/qms/vtthbjulkaisu/Handbook_Lib/VTT_yleiset_sopimusehdot.pdf#search=sopimusehdot
mailto:etunimi.sukunimi@vtt.fi
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KALIBROINNIN SAATELOMAKE 
Lähetä täytetty saatelomake suoraan yhteyshenkilöllesi etunimi.sukunimi@vtt.fi tai osoitteeseen kalibroinnit@vtt.fi. 

Kalibroitavat laitteet 
Laite 1 

Laitenimike 

Valmistaja 

Tyyppinumero 

Sarjanumero 

Edellisen kalibrointi-
todistuksen numero 

Lisätietoja esimerkiksi 
kalibrointimenetelmä, -pisteet 

, -alueet, jne. 

Laite 2 
Laitenimike 

Valmistaja 

Tyyppinumero 

Sarjanumero 

Edellisen kalibrointi-
todistuksen numero 

Lisätietoja esimerkiksi 
kalibrointimenetelmä, -pisteet 

, -alueet, jne. 

Laite 3 
Laitenimike 

Valmistaja 

Tyyppinumero 

Sarjanumero 

Edellisen kalibrointi-
todistuksen numero 

Lisätietoja esimerkiksi 
kalibrointimenetelmä, -pisteet 

, -alueet, jne. 

Kalibroitavan laitteen mukana pyydetään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan laitteen käyttöohjeet ja/tai 
käsittelyohjeet. 

mailto:kalibroinnit@vtt.fi
mailto:etunimi.sukunimi@vtt.fi
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KALIBROINNIN SAATELOMAKE 
Lähetä täytetty saatelomake suoraan yhteyshenkilöllesi etunimi.sukunimi@vtt.fi tai osoitteeseen kalibroinnit@vtt.fi. 

Kalibroitavat laitteet 

Laite 4 

Laitenimike 

Valmistaja 

Tyyppinumero 

Sarjanumero 

Edellisen kalibrointi-
todistuksen numero 

Lisätietoja esimerkiksi 
kalibrointimenetelmä, -pisteet 

, -alueet, jne. 

Laite 5 
Laitenimike 

Valmistaja 

Tyyppinumero 

Sarjanumero 

Edellisen kalibrointi-
todistuksen numero 

Lisätietoja esimerkiksi 
kalibrointimenetelmä, -pisteet 

, -alueet, jne. 

Laite 6 
Laitenimike 

Valmistaja 

Tyyppinumero 

Sarjanumero 

Edellisen kalibrointi-
todistuksen numero 

Lisätietoja esimerkiksi 
kalibrointimenetelmä, -pisteet 

, -alueet, jne. 

Kalibroitavan laitteen mukana pyydetään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan laitteen käyttöohjeet 
ja/tai käsittelyohjeet. 

mailto:kalibroinnit@vtt.fi
mailto:etunimi.sukunimi@vtt.fi
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