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Kiviaineksen ja 
betonimurskeen yleiset 
toimitusehdot 1.1.2021
 
 
1. Ehtojen sitovuus 
Näitä toimitusehtoja noudatetaan kaikissa toi-
mituksissa, joissa NCC Industry Oy (jäljem-
pänä ”myyjä”) toimittaa tilaajalle kiviaineksia 
tai betonimursketta, ellei toisin ole kirjallisesti 
sovittu. Sopimusehtoja noudatetaan myös 
suullisissa tilauksissa. Sopimusehdot kumoa-
vat tilaajan mahdollisesti esittämät ehdot, ellei 
toisin ole kirjallisesti ja nimenomaisesti 
sovittu.  
 
2. Tarjous 
Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää 
sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole toisin 
mainittu. Jos toisin ei ole mainittu, tarjouk-
sessa esitetyt hinnat ovat voimassa kolme (3) 
kuukautta, minkä jälkeen myyjä varaa oikeu-
den hintojen tarkistukseen. 
 
3. Hinta 
Toimituksen hinta määräytyy tarjouksen, tai 
jos erillistä tarjousta ei ole, kulloinkin voi-
massa olevan hinnaston mukaan. Hinnat on 
esitetty arvonlisäverottomina (alv 0 %). Hin-
toihin lisätään kulloinkin voimassa oleva ar-
vonlisävero.  
 
4. Maksuehto 
Maksuehto on seitsemän (7) vuorokautta, ellei 
tarjouksessa ole muuta mainittu. Laskuihin li-
sätään laskutuslisä. Viivästyskorkona peritään 
korkolain mukaista viivästyskorkoa. Omistus-
oikeus toimitettuun kiviainekseen siirtyy tilaa-
jalle, kun koko toimituserää koskevat laskut 
on maksettu.  
 
5. Tilaus 
Tilaajan tulee kertoa tilausta tehdessään työ-
maateiden kunto ja mahdolliset liikennöinti-
rajoitukset, kuten paino-, nopeus- ja melura-
joitukset sekä sallittu ajoneuvon leveys- ja/tai 
korkeus ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa 
toimitukseen ja kuljetukseen. Tilaaja vastaa 
työmaa- ja yksityisteiden käytettävyydestä,  
 
 

 
 
kunnosta ja kantavuudesta. Tilaaja vastaa ti-
lauksen yhteydessä antamistaan tuotestandar-
dia ja käyttökohdetta koskevista tiedoista.  
 
6. Kuljetus 
Kiviainekset kuljetetaan täysperävaunullisella 
autolla. Jos erikseen sovitaan kuljetuksesta 
nuppiautolla, kuljetushintaan lisätään tar-
jouksessa tai kuljetushinnastossa ilmoitettu li-
säkustannus. Jos ajoreitti toimituspaikalle 
muuttuu myyjästä riippumattomasta syystä, 
on myyjällä oikeus tarkistaa kuljetushintoja. 
 
7. Toimitus 
Kiviainekset toimitetaan arkisin klo 7.00 – 
16.00 välillä tilauksen yhteydessä sovittuna 
päivänä. Tilaaja järjestää vastaanottajan kuor-
man purkupaikalle. Tilaajan on tarkastettava 
toimituserä ennen sen purkamista. Kuorman 
on oltava purettavissa kasaksi 10 minuutin ku-
luessa auton saapumisesta toimituspaikkaan 
ja 10 minuutin ylittävältä ajalta veloitetaan 
erikseen jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta 
voimassa olevan hinnaston mukaan. Myös 
muut mahdolliset lisätyöt ja -ajot, kuten mah-
dollinen ns. kasetointimatka laskutetaan voi-
massa olevan hinnaston mukaan. 
 
8. Hyväksyminen 
Noutomyynnissä tilaaja on velvollinen tarkas-
tamaan, ja hyväksyy tuotteen kuormauksen 
yhteydessä, ja toimitusmyynnissä ennen kuor-
man purkua. Tilaaja on velvollinen ilmoitta-
maan havaitsemistaan puutteista ja virheistä 
välittömästi. Asentamalla tai ottamalla tuot-
teen käyttöön tilaaja hyväksyy tuotteen lopul-
lisesti. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset 
ja korvausvaatimukset on kuitenkin tehtävä 
kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) vuoro-
kauden kuluessa kuorman purkamisesta.  
 
9. Force majeure 
Tarjous on voimassa Force Majeure -varauk-
sin. Myyjä pidättää itselleen oikeuden ilman 
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korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen 
suorittamisen tai osittain purkaa toimitusso-
pimuksen ylivoimaisen esteen kuten sodan, 
kapinan, mellakoiden, lakon, työsulun, myö-
hästyneiden tai toimittamatta jääneiden ko-
neiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitok-
sissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnonestei-
den, liikennehäiriöiden tai niihin verrattavien 
toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. 
 
10. Myyjän vastuu 
Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa enim-
millään toimituserän hinnan suuruinen. 

Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahin-
goista.  
 
11. Erimielisyydet 
Toimitusehtoihin liittyvät erimielisyydet rat-
kaistaan yksijäsenisessä välimiesoikeudessa 
keskuskauppakamarin välityssääntöjen mu-
kaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Hel-
sinki ja kieli suomi. Myyjällä on kuitenkin 
edellä sanotusta huolimatta oikeus hakea il-
meisen riidatonta saatavaa koskeva täytän-
töönpanoperuste Helsingin käräjäoikeudesta. 
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Tervetuloa NCC:n vastaanottoalueelle! 

 

Tutustu näihin ohjeisiin ennen NCC:n vastaanottoalueelle saapumista. Lisäksi nämä ohjeet tulee 
olla näkyvillä kaikissa autoissa, jotka toimivat NCC:n alueilla.  

 

Jotta asioiminen on sinulle turvallista, huomio seuraavat turvallisuusasiat: 

 

• Noudata alueen nopeusrajoitusta ja liikenneohjeita  

• Pidä turvavyö kiinni myös kuormaa purkaessa 

• Vältä alueella liikkumista jalan. Jos kuitenkin liikut auton ulkopuolella, käytössäsi tulee olla 
seuraavat suojaimet: 
 

 
 

• Mikäli sinulle tai jollekin muulle sattuu tapaturma tai vaaratilanne, ilmoita siitä välittömästi 
alueen NCC:n yhteyshenkilölle 
 

 
Toimintaohje kipatessa 
 

• Mikäli alueella toimii konekuski, toimi hänen ohjeidensa mukaisesti ja epäselvissä tilan-
teissa kysy häneltä apua 

• Älä puhu puhelimeen kippauksen aikana  

• Aja kuorma purkupaikalle ja varmista, että olet oikealla penkalla sekä oikeassa kohdassa 
penkkaa. Muista, että sinä vastaat viime kädessä siitä, että voit suorittaa kuorman purun 
turvallisesti.   

• Penkalta ei saa kipata suoraan alas eikä matoksi penkan eteen, jolloin se tukkii purkupai-
kan 

• Varmista perälaudan lukkojen aukeaminen ennen kippaamista 

• Tarkkaile, että kuorma valuu alas hallitusti 

• Muista. että maltti on valttia, älä siis kiirehdi! 

 

  


