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Raudoitteiden yleiset myynti- ja toimitusehdot 
1 Toimitusehtojen soveltaminen 
1.1 Nämä toimitusehdot liittyvät Celsa Steel Service Oy:n 

(Celsa) raudoitteiden toimituksesta tehtyyn sopimukseen ja 
ovat kokonaan voimassa, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. 
1.2 Näissä toimitusehdoissa noudatetaan Rakennus-
tuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000), 
alla mainituin täsmennyksin ja poikkeuksin. 
1.3 Toimitusehtoja sovelletaan myös yksityishenkilöiden 
kanssa tehtäviin toimitussopimuksiin. 

2 Toimituksen määrittely 
2.1 Toimitus käsittää raudoitteiden valmistuksen tilaajan 
toimittamien raudoiteluetteloiden mukaisesti sekä 
toimittamisen työmaalle, mikäli se on erikseen mainittu. 
Mikäli toimittaja joutuu laatimaan raudoiteluettelot 
rakennepiirustuksista, sovitaan kustannuksista erikseen. 
2.2 Arvioidut määrät eivät ole sitovia. Laskutuksen 
perusteena ovat todelliset toimitetut määrät. 

  3 Toimitusaika ja vahingonvaaran 
siirtyminen 

3.1 Raudoitteiden toimitusaika on 10 työpäivää siitä, kun 
lopulliset suunnitelmat tai valmistustiedot ovat saapuneet 
toimittajalle. Verkkojen, kierremuhvijatkosten ja erikois-
tuotteiden toimitus-ajoista sovitaan aina erikseen. 
3.2 Jos aikataulu esim. projektin alussa tai yllättävästä 
muutoksesta johtuen edellyttää poikkeavia toimitusaikoja, 
on tästä sekä poikkeaman kustannusvaikutuksista 
sovittava erikseen osapuolten kesken. 
3.3 Vahingonvaara siirtyy tilaajalle, kun tavara luovutetaan 
tehtaalta. Jos toimittaja vastaa rahdista, vahingonvaara 
siirtyy, kun tavara luovutetaan tilaajalle. 

4 Aikataulut 
4.1 Tilaaja laatii projektin alussa yleisaikataulun 
raudoitetoimituksia varten. Aikataulua tarkennetaan työn 
edetessä. 
4.2 Tilaaja huolehtii siitä, että kunkin toimituserän 
tarkistettu aikataulu sekä kaikki valmistuksessa tarvittavat 
suunnitelmat ja tiedot ovat toimittajalla kohta 3.1 
huomioiden. 

5 Suunnitelmat 
5.1 Tilaaja luovuttaa toimittajan käyttöön raudoitteiden 
valmistuksessa tarvittavat raudoiteluettelot. 
5.2 Jos toimittaja hänestä riippumattomista syistä joutuu 
korjaamaan jo tehdyt valmiit raudoitteet, sovitaan 
kustannuksista erikseen. 

6 Rahti, purkutyö ja työmaan järjestelyt 
6.1 Tilaaja vastaa kuormien purkutyöstä sekä purkutyöstä 
ja nosturien käytöstä aiheutuvista kustannuksista. 
6.2 Rahtihintaan sisältyy yhden tunnin purkuaika. Tämän 
ylittävältä ajalta kulut veloitetaan tilaajalta. 

7 Laskutus 
7.1 Laskutusperusteena ovat teräsluettelot, joissa 
raudoitteiden painot on laskettu käyttäen terästen 
keskinimellispainoja. 
7.2 Tilaajan edustaja on velvollinen välittömästi tar-
k istamaan kunkin toimituserän. Toimituserä on 
laskutuskelpoinen, kun se on sopimuksen mukaisesti 
luovutettu tilaajalle. 
Laskutus jälleenmyyjän kautta: 
7.3 Mikäli sopimus laskuttavan jälleenmyyjän ja tilaajan 
välillä purkautuu tai jälleenmyyjä kieltäytyy laskuttamasta 
tilaajan työn etenemisen mukaisesti, on toimittajalla 
oikeus purkaa tehty sopimus välittömästi. 
Laskutus suoraan tilaajalle ( tilaajalla voimassa olev a 
riittävä vakuus): 
7.4 Mikäli kauppahintaa ei toimittajasta riippumattomista 
syistä makseta määräaikana, on toimittajalla oikeus 
viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on 
suoritettu tai riittävä vakuus on asetettu. Toimittajalla on 
myös tässä tapauksessa oikeus purkaa tehty sopimus 
välittömästi. 

8 Vakuudet                                              
Tilaajalla on oltava voimassa koko toimituksen ajan toimituksia  
vastaava toimittajan hyväksymä vakuus tai tilaajalla on 
voimassa oleva toimittajan hakema luottovakuutus. 

9 Tarkastukset ja vastuun rajoitus 
9.1 Toimituksen mahdollisista puutteista on ilmoitettava 
välittömästi toimittajalle, joka vastaa siitä, että nämä 
kohtuullisen ajan kuluessa korjataan. 
9.2 Toimittajan vastuu rajoittuu kohdassa 8.1 mainitussa 
tapauksessa puutteiden korjaamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin. 

10 Ylivoimainen este (force majeur) 
Mikäli Celsan sopimusvelvoitteiden täyttäminen on estynyt 
tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tai välillisesti 
Celsan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta 
seikasta, kuten esimerkiksi sodasta (julistetusta tai 
julistamattomasta), sodan uhasta, kapinasta, yleisestä 
levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon-
mullistuksesta, luonnonilmiöstä, merenkulun estymisestä 
jään tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen 
pysähtymisestä tai estymisestä, hallituksen toimien tai 
määräysten johdosta, Euroopan unionin komission 
päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai 
muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; 
raaka-aineiden, polttoaineen, kuljetusvälineiden tai 
energiantuotannon puutteen tai pulan vuoksi, koneiston tai 
tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksi, 
alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; 
kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden 
rikkoutumisten, tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen 
tahansa muun osapuolen, joka vastaa tuotteiden 
valmistamisesta, asentamisesta tai kuljetuksesta, taikka 
toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika 
pitenee ylivoimaisen esteen ajan. 
Mikäli tuotteen toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen 
esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen 
vaikeuttaa olennaisesti ostajan liiketoimintaa ja ostajan 
täytyy tämän vuoksi hankia korvaavia tuotteita muualta, 
voidaan sopimus purkaa Celsan suostumuksella.



 

11 Erimielisyydet  
Näistä yleisistä myynti- ja toimitusehdoista johtuvia 
erimielisyyksiä ei voida alistaa tuomioistuimen rat-
kaistavaksi, vaan ne on selvitettävä välimiesoikeudessa 
Helsingissä Suomen lain mukaan. Välimiesoikeuden 
muodostaa puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka valitaan 
siten, että kumpikin osapuoli valitsee yhden jäsenen ja 
nämä yhdessä puheenjohtajan. Jos asiaosainen ei ilmoita 
välimiestään kolmen viikon kuluessa tiedon saatuaan, 
määrää tämän Keskuskauppakamari Helsingissä. Elleivät 
valitut välimiehet pääse yksimielisyyteen puheenjohtajasta, 
määrää hänet Keskuskauppakamari Helsingissä. Välimies-
ten on annettava päätöksensä kahden kuukauden sisällä 
siitä, kun heidät nimitettiin. 

 


