
 

 
 
 VALMISBETONIN TOIMITUSEHDOT 
 

1 SOVELTAMISALA 

1.1 Valmisbetonin toimituksissa noudate- 
taan Rakennustuotteiden yleisiä han- 
kinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) 
ja näitä Valmisbetonin toimitusehtoja, 
mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin 
sovita. 

 
2 VASTAANOTTOTARKASTUS JA 

TOIMITUKSEN VALVONTA 

2.1 Ostaja tai ostajan valtuuttama henkilö 
tarkistaa kuormakirjasta toimituksen 
tilauksenmukaisuuden, kuten betonin 
lujuusluokan, rasitusluokan / suunni- 
tellun käyttöiän, toimituksen määrän, 
lisäainemerkinnät  jne. 

2.2 Toimitukseen liittyvistä virheistä ja 
puutteista on ilmoitettava välittömästi 
myyjälle. 

2.3 Toimituksen kuittaa vastaanotetuksi 
ostaja tai ostajan valtuuttama henkilö. 
Ostaja on velvollinen ilmoittamaan 
valtuuttamansa henkilön yhteystiedot 
myyjälle ennen betonitoimituksen 
aloitusta. 

3 PALVELU JA ODOTUSAIKA 

3.1 Betoniauton kuljettajan on merkittävä 
palvelu- ja odotusaika kuormakirjaan 
ennen toimituksen kuittaamista vas- 
taanotetuksi. 

 
4 TOIMITUSAIKA JA 

VIIVÄSTYMINEN 

4.1 Noudatetaan   Rakennustuotteiden 
yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja 
(RYHT 2000), elleivät osapuolet ole 
muuta sopineet hankinta- tai toimi- 
tussopimuksessa 

 
5 TOIMITUKSEN MYÖHENTÄMINEN 

TAI PERUMINEN 

5.1 Ostaja voi, myyjän välimyyntivarauk- 
sin, siirtää toimituksen myöhemmäksi 
kuutta (6) tuntia ennen sovittua 
toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen 
sovittua toimitusta edeltävänä työpäi- 
vänä ennen kello 14:00. Jos siirrosta 
tai peruutuksesta aiheutuu myyjälle 
ylimääräisiä suoria kustannuksia, on 
myyjä oikeutettu veloittamaan ne 

ostajalta täysimääräisinä. Ostajan toi- 
mitusvarauksen1) yhteydessä myyjällä 
on oikeus välimyyntivaraukseen. 

 
6 BETONIN KULJETUS 

6.1 Ostaja vastaa siitä, että kulkutiet ja 
kuorman purkupaikka ovat ajokelpoi- 
sia, riittävän kantavia sekä riittävän 
tilavia betoninkuljetusauton ominai- 
suudet huomioon ottaen. 

6.2 Ostajan tai ostajan valtuuttaman hen- 
kilön tulee osoittaa myyjälle tai beto- 
niauton kuljettajalle mahdollisen yli- 
jäämäbetonin sijoituspaikka työmaalla. 

 
1) Toimitusvaraus on avoin tilaus, joka 
muuttuu tilaukseksi ostajan vahvistaessa 
myyjälle toimitusajankohdan. 
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BETONIN PUMPPAUKSEN TOIMITUSEHDOT 
 
 

1 SOVELTAMISALA 
1.1 Betonin pumppauksessa noudatetaan 

rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja 
toimitusehtoja (RYHT 2000) ja näitä 
betonin pumppauksen toimitusehtoja, 
mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin 
sovita. 

1.2 Nämä toimitusmääräykset liittyvät 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n 
Valmisbetonin toimitus-määräyksiin. 

 
2 OSTAJAN VELVOLLISUUDET 
2.1 Ostaja vastaa pumppaustyön suunnit- 

telusta, työnjohdosta ja valvonnasta. 
Ostaja vastaa pumppaustyöhön ja 
pumppuauton sijoittamiseen liittyvistä 
luvista ja tarvittavista liikennejärjeste- 
lyistä. 

2.2 Ostajan tai ostajan valtuuttaman 
henkilön tulee ilmoittaa myyjälle 
pumppaustehtävään liittyvät oikeat ja 
riittävät tiedot, mukaan lukien työkoh- 
detta koskevat turvallisuuskäytännöt. 

Ostajan tulee ilmoittaa erityis- 
vaatimuksista, riskeistä tai seikoista, 
jotka vaikuttavat työssä tarvittavaan 
laitteistoon, työnsuoritukseen tai sen 
turvallisuuteen. 

Ostaja vastaa siitä, että kulkutiet ja 
pumpun pystytyspaikka ovat ajokel- 
poisia, riittävän kantavia sekä riittävän 
tilavia pumppuauton ominaisuudet 
huomioon ottaen. 

Ostaja vastaa työmaalla tarvittavis- 
ta suojauksista. 

 

Ostaja vastaa pumppaustyöhön 
liittyvistä aputöistä ja tarvikkeista. 

Ostajan tai ostajan valtuuttaman 
henkilön tulee osoittaa myyjälle tai 
betonipumppuauton kuljettajalle yli- 
jäämäbetonin tai puhdistusjäämien 
sijoituspaikka työmaalla. 

Ostaja suorittaa pumppaustyön 
vaatimien erillisten putkilinjojen ra- 
kentamisen ja tarvittavan suojauksen, 
siirrot ja purkamisen. 

2.3 Ostaja tai ostajan valtuuttama henkilö 
kuittaa pumppaustyön suoritetuksi 
myyjän työilmoitukseen. Ostaja on 
velvollinen ilmoittamaan työkohteessa 
toimivan edustajansa yhteystiedot 
myyjälle tai betonipumppuauton kul- 
jettajalle ennen pumppaustyön aloi- 
tusta. 

 
3 MYYJÄÄ KOSKEVAT 

MÄÄRÄYKSET 
3.1 Ennen pumppaustyön aloitusta osta- 

jan tai ostajan valtuuttaman henkilön 
ja pumpunkäyttäjän tulee yhdessä 
täyttää pumpun pystytys- ja linja- 
pumppauspöytäkirja, jonka osapuolet 
allekirjoittavat. 

Kohteen laajuuden tai teknisen 
vaativuuden sitä edellyttäessä suo- 
sitellaan pidettäväksi ennen kohteen 
pumppaustöiden aloittamista aloi- 
tuskokous, jossa sovitaan tarkemmin 
työnsuorituksesta ja siihen liittyvistä 
muista tehtävistä. 

3.2 Betonipumppuauton kuljettajan tulee 
välittömästi ilmoittaa ostajalle tai os- 
tajan valtuuttamalle henkilölle havait- 
semistaan pumppaustyötä ja pumpun 
työskentely- ja vaara-alueella olevia 
ihmisiä vaarantavista tai muuta vahin- 
gonvaaraa aiheuttavista tekijöistä. 

Betonipumppuauton kuljettajalla  
on oikeus kieltäytyä pumppaustyöstä 
tai keskeyttää se, jos ostaja tai ostajan 
valtuuttama henkilö ei poista vahin- 
gonvaaraa aiheuttavia puutteita. 

 
4 TOIMITUKSEN MYÖHENTÄMINEN 

TAI PERUUTTAMNEN 
4.1 Ostaja voi, myyjän välimyyntivarauk- 

sin, siirtää toimituksen myöhemmäksi 
kuutta (6) tuntia ennen sovittua 
toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen 
sovittua toimitusta edeltävänä työpäi- 
vänä ennen kello 14:00. Jos siirrosta 
aiheutuu myyjälle ylimääräisiä suoria 
kustannuksia, on myyjä oikeutettu 
veloittamaan ne ostajalta täysimääräi- 
sinä. 

Ostajan toimitusvarauksen 1) yhtey- 
dessä myyjällä on oikeus välimyynti- 
varaukseen. 

 
1) Toimitusvaraus on avoin tilaus, joka 
muuttuu tilaukseksi ostajan vahvistaessa 
myyjälle toimitusajankohdan. 2014/10 © 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry 2(2) 


