VALMISBETONIN TOIMITUSEHDOT 2015
1. Tilaaja vastaa siitä, että kulkutiet ja kuorman purkupaikka
ovat ajokelpoisia, riittävän kantavia sekä riittävän tilavia
betoninkuljetusauton ominaisuudet huomioon ottaen.
Myös yhteyden yleiseltä tieltä betonin vastaanottopaikalle
pitää olla edellä mainitun mukainen. Muussa tapauksessa
tilaaja on velvollinen korvaamaan toimittajalle aiheutuneet
vahingot ja kustannukset.
2. Vastaanottajan on heti toimituksen saavuttua tarkistettava,
että kuormakirja ja ao. betonierä ovat tilauksen mukaiset.
Tarkastuksessa havaitut viat (notkeus tms.) on välittömästi
ilmoitettava betoniasemalle. Ellei tällaista huomautusta
heti
tehdä,
katsotaan
toimitus
hyväksyttynä
vastaanotetuksi.
Vastaanottajan hyväksyy kuormakirjan kuittauksella
toimituksen
vastaanotetuksi
tilauksen
mukaisena.
Toimittaja ei vastaa myöhemmin havaituista virheistä tai
puutteista, eikä niiden aiheuttamista vahingoista tilaajalle.
3. Mikäli asiakkaan vaatimuksesta lisätään betoniin työmaalla
esim. vettä tai lisäaineita, ei toimittaja ole vastuussa
betonin laadusta tai ominaisuuksista.

6. Näiden toimitusehtojen lisäksi noudatetaan Rakennustuote‐
teollisuus RTT:n Valmisbetonin toimitusehtoja (RTT 2014/11) sekä
Betonin pumppauksen toimitusehtoja (RTT 2014/10) yleisiä
toimitusmääräyksiä sekä rakennustuotteiden yleisiä hankinta‐ ja
toimitusehtoja (RYHT 2000). Mikäli asiakirjat ovat keskenään
ristiriitaiset, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä etusija‐
järjestyksessä: 1. nämä toimitusehdot, 2. RTT:n Valmisbetonin
toimitusehdot ja Betonin pumppauksen toimitusehdot, 3.
rakennustuotteiden yleiset hankinta‐ ja toimitusehdot (RYHT 2000).
Em. ehdot osoitteessa
http://www.pielisenbetoni.fi/tekninen‐tieto/toimitusehdot
Valmisbetonitoimituksissa
ja
pumppauksissa
noudatetaan
toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa, ellei muusta ole
kirjallisesti sovittu.

Valmisbetonin käyttöön liittyviä vaaratekijöitä sekä
turvallisuustoimenpiteitä

Toimittaja ei vastaa betonin käsittelyssä eikä jälkihoidossa
tapahtuneista virheistä. Betonin käsittelyssä kehotetaan
käyttämään betonitöihin perehtynyttä työnjohtoa ja
työntekijöitä.
4. Toimittajan suorittaessa pumppauksen, vastaanottajan
tulee asettaa pumppaustyökohteelle viranomaisten
hyväksymä vastaava työnjohtaja. Mikäli vastaavaa
työnjohtajaa ei ole asetettu, valmisbetonin pumppaustyö
suoritetaan tilaajan vastuulla.
Tilaajan tulee ilmoittaa toimittajalle pumppaus‐tehtävään
liittyvät oikeat ja riittävät tiedot, mukaan lukien
työkohdetta koskevat turvallisuuskäytännöt.
Tilaaja vastaa siitä, että muotti‐ ja lukitusrakenteet kestävät
työsuorituksen aiheuttamat normaalit kuormitukset.
Päivän ensimmäiset valmismassan pumppaukset ja
toimitukset alkavat sovittuna ajankohtana. Koska
seuraavien kohteiden aloitusajankohdat ovat riippuvaisia
edellisten työmaiden aikataulujen pitävyydestä, toimittaja
ei vastaa mahdollisten myöhästymisien aiheuttamista
haitoista tai kustannuksista.
Toimittaja ei vastaa niistä mahdollisista haitoista ja hukka‐
ajoista, jotka pumpun rikkoutuminen tai muu häiriö voi
aiheuttaa.
5. Toimittaja ei ole vastuussa virheellisen tuotteen tai
pumppauksen aiheuttamasta välillisestä vahingosta mm.
muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimus‐
sakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta
vahingosta.

VAARA
Sementtiklinkkeri
Vaaralausekkeet:
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet:
P262 Vältä kemikaalien joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien
suojainta/kasvonsuojainta
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit,
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Vaatetuksen kastuttua betonista vaihda välittömästi kostunut vaatetus
kuivaan sekä pese kastunut iho puhtaalla vedellä. Jos tuore betoni aiheuttaa
ihoärsytystä, esim. ihon kirvelyä tai punoitusta, hakeudu välittömästi lääkärin
hoitoon.

Tuoreen betonin turvallisuusohje osoitteessa
http://www.pielisenbetoni.fi/tuotteet/valmisbetoni

