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Tilausohje on suunnattu kaikille urakoitsijoille ympäri Suomea. Puitesopimusasiakkaille toimitetaan omat ohjeet, joissa 

huomioidaan työselostuksissa määritellyt asiat.  

Tilauksen tekeminen 

• Työmaan tulee ilmoittaa Ruskon Betoni Oy:lle: 

o Työmaan / projektin nimi 

o Tilaajan yhteystiedot / yhteyshenkilö työmaalle (mm. kaivokortit ja kuljetukset) 

o Toimitusosoite, selvitys vapaasta pääsystä purkupaikalle (pääsy yhdistelmäajoneuvolla) 

o Työmaavalvojan nimi, yhteystiedot, sekä tarvittavat viitetiedot laskulle 

o Urakoitsijan työnumero asennuslaitelaskuja sekä purkuaikaveloituksia varten 

o Tarve asennuslaitteille ja asennusaineelle  

o Kaivokortit, asemapiirustus, työselostus/hankintaohje 

o Tieto kaivojen ja putkien määrästä koskien koko projektia 

o Tarvitsemme kaivoille toimitusjärjestyksen ja asennusaikataulun 

Kaivojen tilaaminen 

• Kaivojen toimitus tarjouksella määritellyn toimitusajan puitteissa, laskettuna siitä hetkestä kun tuotantoon on 

annettu toteutuskelpoiset kaivokortit/detalji -kuvat tai muut suunnitelmat. Mikäli kaivot eivät ole 

alkuperäisten suunnitelmien mukaan toteutettavissa tai niissä on puutteita, lasketaan toimitusaika siitä, kun 

saamme päivitetyt kortit. Mikäli Ruskon Betoni Oy tuottaa suunnittelun, toimitusaika lasketaan 

tarjouksen/sopimuksen mukaan. 

• Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tarkastaa hänelle toimitetut (Ruskon Betoni Oy:n laatimat) kaivokortit 

ennen tilauksen viemistä tuotantoon.  

• Tilauksen vastaanottajan tulee tarkastaa hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava mahdollisista 

virheistä, puutteista sekä purkuvaurioista 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.  

• Veloitamme jälkikäteen pyydetyistä dokumenteista erillisen maksun. 

• Kaivokorttien piirtoa varten tarvitsemme työmaalta seuraavat tiedot: 

▪ Valmistustapa (ns. normaalikaivo vai RB-Perfect ”Peco-kaivo”) Huom! Nostoankkurien tarve 

RB Perfect -kaivoon. 

▪ Ryppyputkista ulkohalkaisijatieto, myös putken valmistaja- / mallitieto tarvitaan mikäli 

kaivo toteutetaan RB Perfectillä. 

▪ Käytetäänkö teleskooppia vai korokerenkaita 

▪ Valurautakansisto 550/30, 550/50, 600/40 vai jokin muu koko 

• Kaivot toimitetaan hankintaohjeiden mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. 

• Kaivojen mukana toimitetaan automaattisesti kärki- ja sovitekappaleet (0,5m tai 1 m). Nämä sekä 

valulaatikoiden syvyys tulee urakoitsijan huomioida putkimääriä laskettaessa kts. oheinen kuva. 
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Toimitukset / rahti 

• Yli 2000 kg painavat tuotteet toimitetaan asiakaspurkuna. Urakoitsijan tulee ilmoittaa purkukalustosta 

Ruskon Betoni Oy:lle, jotta osataan tilata oikeanlainen kuljetusmuoto (sivusta vai päältä purku). 

• Urakoitsijan tulee huomioida rahteihin liittyvissä asioissa lisäkuluina: 

o Kellonaikapurut 

o Purku kahteen tai useampaan paikkaan 

o Yliaikapurku (hintaan sisältyy 30 min nuppikuormissa ja 1 h täydessä kuormassa) 

o Telaus työmaalla lavalta nuppiin, ahtaat purkupaikat 

• Asennuslaitteen palautus tapahtuu urakoitsijan toimesta. Vaihtoehtoisesti veloitamme noudosta erikseen. 

 

Ystävällisin terveisin 

Ruskon Betoni Oy, asiakaspalvelu   

P. 020 7933 506   

myynti.hollola@ruskonbetoni.fi 

www.rbinfra.fi 
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