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Pikatilausohje
Tilauksen tulee sisältää
- otsikkotiedot: maksaja, projektin tai työn nimi ja tilaaja yhteystiedoin
- kopioitava materiaali: tulostustiedostot tai / ja piirustusalkuperäiset
- jakelutiedot riippuen jakelujen määrästä joko tilauslomakkeen jakeluriville,
jakeluluetteloon tai hajasarjoissa jakelumatriisiin
- lisäohjeet tarvittaessa
- huomautus mahdollisesta muulla tavalla toimitettavasta materiaalista
Toimitettavat tiedostomuodot (myös väritulostukseen)
- CAD-tulosteet tulostustiedostoina (PDF), katso s. 8
- A4- ja A3-tulosteet (PDF)
HUOM! tulostustiedostot liitetään tulostustilaukseen myös projektipankista tilattaessa
Tiedostojen toimittaminen
- tulostettavat tiedostot, piirustusluettelo, jakeluluettelo tai -taulukko sekä muut
mahdolliset ohjeet kaikki pakattuina samaan ZIP-tiedostoon
HUOM! Tulostustiedostot toivotaan
nimettävän suunnittelualoittain
piirustusluettelon numeroinnin
mukaisesti esimerkiksi ARK001.pdf,
RAK107.pdf, SÄH002.pdf.

Riveiltä ja vähän välistäkin
SendIT -järjestelmä on maksuton
tapa lähettää kopiotilaukset netin
kautta suoraan Niinin palvelimelle.
SendIT -järjestelmään voit tuoda
tie-dostoja eri tavoin, raahaamalla,
zip-tiedostoina tai perinteisesti
lataa-malla.
Järjestelmä varmistaa, että tiedosto
on turvallisesti ja ehjänä siirtynyt järjestelmään.
SendIT -järjestelmä huomioi myös
latauksen keskeytyksen ja jatkaa lataamista siitä mihin edellisellä latauskerralla jäit.
SendIT -järjestelmä on integroitu
Niinin
tuotannonohjausjärjestelmään ja näin ollen tilauksien kulkua
voi helposti seurata järjestelmästä tilausnumerolla.
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1. Esipuhe
Tulostus-, kopiointi- ja jakeluprosessi on laatuketju. Maksaja, kopioiden tilaaja (suunnittelija)
ja toimitusten vastaanottajat muodostavat laatuketjun ensimmäiset ja viimeiset lenkit. Laatuketjun keskimmäiset lenkit muodostuvat Niinin palveluista.
Tiedonkulun ja yhteistyön parantamiseksi tarjoamme Tilaus- ja tulostusohjeen palvelemaan
tulostus-, kopiointi- ja jakeluprosessin kaikkia osapuolia. Vahva laatuketju tarvitsee hyvin toimivaa yhteistyötä. Oikea ja riittävä tiedonkulku on hyvän yhteistyön perusta.
Projektipankkimme NiiniPlus on myös oleellisen tärkeä palvelu suunnittelijoiden ja rakennusprojektin toteuttajien välisessä tiedonkulussa. Palvelemalla nopeasti, luotettavasti ja taloudellisesti, Kopio Niini tukee asiakkaiden päätoimintojen sujumista häiriöttä.
Tavoitteenamme on toimiva laatuketju: hyvä tiedonkulku ja yhteistyö, jossa kaikki osapuolet
voittavat. Siksi haluamme myös kehittää näitä ohjeita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Toivomme palautetta! Palautetta voi lähettää osoitteeseen info@kopioniini.fi.
Tämä Niini & Co Oy:n Tilaus- ja tulostusohje™ on Niini & Co Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin lainaaminen tai kopiointi on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

NiiniPlus projekpankin ominaisuuksia

Löydä lisää osoitteessta https://niini.fi/digitaaliset-palvelut/niiniplus-projektipankki/

Rakennusprojekti

Tiedon ja tiedostojen jakaminen

Kattavat ratkaisumme rakennusprojektin eri vaiheisiin auttavat Sinua keskittymään olennaiseen ja
valmistautumaan harjakaisiin!

Lataa, jaa ja hallinnoi dokumenttejasi helposti juuri
sellaisina kokonaisuuksina ja juuri niille käyttäjille,
joille haluat.

Tiedon organisointi

Tarjouspyynnöt

Organisoi dokumenttisi sellaiseen ympäristörakenteeseen, joka palvelee juuri Sinun tarpeitasi.
Valjasta tieto palvelemaan projektisi sidosryhmiä, ei
toisinpäin.

Tee suuria tiedosto- ja vastaanottajamääriä sisältävien
tarjouspyyntöjen hallitsemisesta helppoa tarjouspyyntötyökalullamme.
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2. Yhteistyö
Rakentaminen on kaikissa vaiheissaan monen osapuolen yhteistyötä. Kopiointipalveluissa
tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kopiopalvelujen maksaja, kopioiden tilaajat, kopiotoimitusten vastaanottajat sekä Kopio Niini tuotteiden ja palveluiden toimittajana.
Hyvä yhteistyö perustuu yhteisesti sovittuun toimintatapaan, riittävään tiedonkulkuun
ja osapuolien vastuuseen oman toimintansa laadusta.
Niinin Tilaus- ja tulostusohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää yhteistyön toimintatapoja.
Tilaus- ja tulostusohjeet kuvaavat miten maksaja ja kopioiden tilaaja antavat oikeilla tilaustiedoilla Niinille edellytykset toimittaa tilatut työt nopeasti ja luotettavasti. Laatuketjussa Niini
on toimittaja, mutta tilauksia vastaanottaessaan maksajan ja tilaa-jan asiakas.
Tarjoamme yhteistyön avulla asiakkaillemme:
•
•
•
•
•

häiriöttömyyttä
luotettavuutta
kustannussäästöjä
asiakkaidemme liiketoimintojen tehostamisedellytyksiä sekä
kannattavuuden parantamismahdollisuuksia.

Yhteistyön tavoitteena on kaikkien osapuolien hyöty, saavutettu lisäarvo,
ja kustannussäästöt.

3. Tiedonkulku
3.1 Tiedonkulkuketjun toiminta
Oikean ja riittävän tiedon välittyminen mahdollistaa hyvän yhteistyön.
Jokainen tuotantoketjun osapuoli hyötyy siitä, että tulostus- ja kopiotilauksissa on riittävät ja
oikeat tiedot. Tilauksen huolellinen täyttäminen varmistaa, että tilatut työt valmistuvat aikataulussa ja toimitukset lähtevät ajoissa oikeille vastaanottajille.
Laatuketjun eteneminen
Maksaja antaa suunnittelijoille ja muille kopioiden tilaajille maksajan tiedot, työkohteen
nimen, omat kopiointiohjeensa, kopiotoimittajan nimen (Niini & Co Oy) sekä Niinin Tilaus- ja
tulostusohjeet. (Tilaus- ja tulostusohjeita voi tarvittaessa pyytää lisää Niinin
valtakunnallisesta vaihteesta p. 010 6803 000.)
Suunnittelija antaa kopiotilauksessaan maksajan tiedot ja työkohteen nimen maksajan ilmoittamassa muodossa, omat tilaajatietonsa, kopiointiohjeet ja kopioiden jakelutiedot.
Tämän Tilaus- ja tulostusohjeen avulla kerromme tilaajille, mitä tietoja tilauksen tulee sisältää
sekä miten alkuperäispiirustukset tai tulostustiedostot liitetään mukaan tilaukseen.
Puutteet tai virheet tilauksessa keskeyttävät tilauksen käsittelyn selvittelyn ajaksi aiheuttaen
aikaa vievää lisätyötä ja kustannuksia. Tilauksen toimittaminen viivästyy. Samalla koko tuotantoprosessi keskeytyy ja myös muiden tilausten toimittaminen saattaa viivästyä.
Oikeat ja riittävät tiedot varmistavat kustannussäästöt ja nopeat ja luotettavat kopiotoimitukset.
Kopiotilaus tehdään aina maksaja- ja projektikohtaisesti. Yhteen tilaukseen ei niputeta kahden tai useamman maksajan tai projektin tilausta.
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3. Tiedonkulku
Tilaukseen tulee liittää kaikki alkuperäiset kuvat sekä tulostus- ja kopiointiohjeet. Tulosteet tai kopiot toimitetaan tilauksen mukaisesti.
Mikäli tilauksessa ei muuta mainita, tulosteita / kopioita tehdään yksi sarja (tavallinen
taitto), ja ne toimitetaan tilaajalle. Mikäli tilaajan osoite puuttuu, tulosteet / kopiot ovat
noudettavissa asiakaspalvelustamme Höyläämötieltä.

3.1.1 Tilauksen otsikkotiedot
Tilauksen otsikkotietoja ovat maksaja, työn nimi eli projekti, tilaaja sekä mahdollinen viite.
Maksajaksi kirjataan todellisen maksajayhtiön virallinen nimi kokonaisuudessaan ja tarkempi yksikkö maksajan niin edellyttäessä. (Huom. esim. rakennuttamistehtäviä hoitava
konsulttiyritys ei yleensä ole maksaja.)
Työn nimi (projekti) ja mahdollinen numero kirjataan maksajan ilmoittamassa muodossa.
Tilaajaksi merkitään kopiointitilauksen tekevän yrityksen virallinen nimi.
Lisäksi tilauksessa tulee olla tilaajan yhteyshenkilö ja puhelinnumero.
Tilattaessa sähköpostitse itse sähköpostin otsikoksi (aiheeksi) kirjoitetaan työn nimi.

3.1.2 Alkuperäiset asiakirjat ja tiedostot
Alkuperäiset piirustukset ja muu kopioitava materiaali liitetään tilaukseen halutun sarjoituksen mukaisessa järjestyksessä.
Sähköisen tilauksen PDF-muodossa olevat tulostustiedostot nimetään halutun sarjoitusjärjestyksen (yleensä piirustusluettelon piirustusnumeroinnin) mukaisesti ja pakataan
yhteen ZIP-tiedostoon. Mahdolliset kopioinnin työohjeet, jakeluluettelo yms. liitetään
tilaukseen erillisinä tiedostoina (ZIP-tiedoston ulkopuolella).

3.1.3 Tilaa Niinin tilauslomakkeella
Käytä Niinin tilauslomaketta (ks. malli sivulla19) ja täytä jokainen kohta huolellisesti.
Mikäli jakeluosoitteita on vain muutama, ne voi kirjoittaa suoraan lomakkeen Jakeluosoitteet -kohtaan. Jos osoitteita on paljon, mukaan voi liittää jakeluluettelon erillisenä
tiedostona tai hajasarjoissa jakelumatriisin (lisättynä samaan ZIP-tiedostoon tulostiedostojen kanssa).

Tilauksen teko-ohje
lyhyesti
1. Kirjaudu SendIt- tai
NiiniPlus -palveluun
2. Lisää jakelukoriin kaikki kuvat,
joista haluat tulosteet
3. Avaa jakelukori ja tee uusi
tilaus
4. Lisää kommentti, jos jokin
kuva halutaan esim. värillisenä
5. Anna maksajan tiedot
6. Lisää jakelut
7. Vahvista tilaus

Tilauksen tekeminen
sähköpostilla
1. Täytä Kopio Niinin
tilauslomake huolellisesti
2. Liitä kaikki PDF-muotoiset tulostustiedostot ZIP-pakattuina sähköpostin liitteeksi
3. Liitä tilauslomake
4. Kirjoita sähköpostin aiheeseen
työkohteen nimi

Tilauksissa on hyvä käyttää aina Niinin tilauslomaketta ja täyttää se huolella. Näin tilaus
menee varmasti oikealla tavalla eteenpäin. Tilauslomakkeen voi ladata osoitteesta
www.niini.fi.

3.1.4 Yhdistettävä tilaus
Jos tilaukseen liittyy lähetin noutamia tai asiakkaan toimittamia alkuperäispiirustuksia tai
muita asiakirjoja ja alkuperäistiedostoja, toimitetussa tilauksessa on selkeästi mainittava
sähköisestä tilauksesta ja sähköisessä tilauksessa mainittava toimitetuista alkuperäisistä.
Mikäli muuta ohjetta ei ole, tilaukset käsitellään erillisinä.

3.1.5 Tilauksen täydentäminen tai muuttaminen
Tilaus, alkuperäiset ja kopiointiohjeet jakeluineen toimitetaan yhtenä kokonaisuutena.
Mikäli tilaus lähetetään joiltakin osin puutteellisena, on myöhemmistä täydennyksistä
ehdottomasti huomautettava tilauksessa. Tilaukseen liittyvien tiedostojen ja paperioriginaalien kopiointia ei pääsääntöisesti aloiteta ennen kuin tilaus on kokonaisuudessaan saapunut
Niiniin. Näin kopiointi voidaan suorittaa suoraan oikein sarjoitettuna ja välttää lisätyö ja siitä
aiheutuvat kustannukset.
Tilausta tulee täydentää tai muuttaa vain välttämättömissä tilanteissa, esimerkiksi havaitun virheen korjaamiseksi.
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4. Aineiston toimitustavat
3.2 Tilaus projektipankista
Yrityksen virallinen nimi
lähettitilaukseen
Lähettipyyntöä soitettaessa tulisi
oman yrityksen nimi mainita selkeästi ja yleisesti käytetyssä ”kirjoitusasussaan”. Tämä sen vuoksi,
että asiakaskuntamme on laaja
(yli 10 000 toimitusosoitetta) ja
samalta kuulostavia yrityksiä on
monia. Samalla tulisi kertoa toivottu noutoaika.

Tilattaessa kopioita projektipankissa olevista suunnitelmista, kopioiden tilaaja liittää
linkittämällä tulostustiedostot kopiotilaukseen. Tilauksen tulee sisältää edellä mainitut
tilaustiedot.

4.1 Lähettipalvelu
Niinin lähettipalvelu toimii pääkaupunkiseudulla ja toimittaa erikseen sovitta-essa
kaukotoimituksia myös lähipaikkakunnille. Noutopalvelu toimii vain pääkaupunkiseudulla.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle jakelut toimitetaan normaalisti postilla.
Tilauksen jakelut toimitetaan pääkaupunkiseudulle aina lähetillä, ellei tilauksessa toisin
pyydetä.
Lähettipalvelu on käytettävissä arkipäivisin klo 8-16 ja iltalähetti palvelee tarvittaessa.
Kotkan, Lappeenrannan, Tampereen ja Turun toimipisteiden numerosta ja sähköpostiosoitteista voidaan tilata toimipisteiden lähialueen lähettipalvelut.
Tallinnan pisteemme Niini & Rauam:n lähettipalvelut ovat tilattavissa
puhelinnumerosta +372 640 1000 tai sähköpostitse osoitteesta
urmas.rauam@niini.fi.

4.2 Lähetin tilaaminen
Tilauslomake täytetään huolellisesti edellä olevien ohjeiden mukaisesti ennen lähetin
tilaamista, jotta lähetti ei joudu odottamaan.
Pääkaupunkiseudun lähetti voidaan tilata noutamaan alkuperäisiä joko
soittamalla Niinin lähettitilauskeskukseen (p. 010 6803 254) tai sähköpostilla
lahetti@niini.fi. Nouto tilataan vasta, kun tiedetään milloin tilaus on valmiina
noudettavissa. Kiireisestä aikataulustaan johtuen lähetti ei voi odottaa vaan joutuu tulemaan uudelleen myöhemmin.
Huom! Tilauslomake täytetään myös pelkkää kuljetusta tilattaessa.

4.3 Nouto- ja palautuspiste
Noudettava materiaali jätetään valvottuun Niinin nimellä varustettuun paikkaan, josta
lähetti voi ottaa sen mukaansa. Sama paikka toimii kopioiden toimitus- ja palautus
pisteenä.
Jos jakelun toimittamiseen tarvitaan ovikoodia tai kulkulupaa, ne tulee toimittaa Niinin
tilauksen yhteydessä. Iltatoimituksia varten on hyvä ilmoittaa myös vaihtoehtoinen
jakelun jättöpaikka (esimerkiksi postilaatikko) siltä varalta, että vastaanottaja ei ole
enää tavoitettavissa. Tilauksen jakelutietojen yhteydessä tulisi kertoa myös mahdollisesta aulapalvelun käyttömahdollisuudesta. Lähettimme eivät voi jättää jakeluja valvomattomaan tilaan ilman erillistä valtuutusta.

4.4 Uusintatoimitus
Jos vastaanottajaa ei voida tavoittaa, erillistä palautuspistettä ei ole sovittu tai jakelua
ei voida jostain muusta lähetistä riippumattomasta syystä toimittaa vastaanottajalle,
lähetti palauttaa pakkauksen Niiniin ja se yritetään toimittaa myöhemmin uudestaan.
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5. PDF tiedoston luonti
harmaasävyiseen rakennuspiirustustulostukseen
Niini suosittelee käyttämään PDF-formaattia tulostustiedos-tona
mustavalkoisessa suurkuvatulostuksessa.
6.1 Tulostinajuri
• Voit käyttää tulostinajurina CAD ohjelmien omia tulostinajureita. Myös monet ilmaiset PDF
tulostinajurit
toimivat varsin luotettavasti (esim. Cute PDF Writer, PDF Creator jne.).
• Mikäli et ole varma soveltuuko käyttämäsi PDF tulostinajuri hyvin yhteen tulostusjärjestelmämme kanssa, tai et ole aiemmin tilannut meiltä tulosteita, suosittelemme testitulosteen
tilaamista ennen isompien tulostustiedostosarjojen tekemistä.

6.2 Planssi
•
•
•
•
•

Planssin mitoitusten tulee olla aina A4-standardin mukaisia eli A4 pystyarkin kerrannaisia
Nimiö sijoitetaan piirustuksen oikeaan alareunaan
Piirustuksiin jätetään 5 mm marginaalia jokaiselle reunalle
Piirustuskehykset sijoitetaan kokonaan marginaalin sisäpuolelle.
Piirustuksen mittakaava on määriteltävä tulostusvaiheessa

6.3 Piirustusten sisältö
•
•
•
•
•
•
•

Tiedostot nimetään siten että ne aakkostuvat piirustusluettelon mukaisesti. Merkitse PDFtiedostojen nimet piirustusluetteloon
Jokaisesta piirustuksesta luodaan oma tulostustiedosto eli planssi
A4- ja A3-piirustukset tallennetaan aina niin, että yhdessä tiedostossa on kaikki piirustuksen sisältämät sivut
PDF-tiedostojen paperikoko määritellään samaksi kuin tulostuskoko
PDF-tulostustiedostot tallennetaan yhdelle tasolle
PDF-tulostustiedostoihin liitetään käytetyt fontit
Piirustukset taitetaan oletuksena 21 cm taitolla, mikäli tilauksessa ei toisin mainita.

6.4 PDF-tiedoston fontit
Sisällytä käyttämäsi fontit PDF-tiedostoon tai konvertoi kirjasimet viivoiksi.

6.5 Viivavärit
Piirustukset tulostetaan oletuksena harmaasävyisenä, jollei erikseen muuta mainita.
PDF-tiedoston viivojen yms. objektien, joiden halutaan tulosteessa näkyvän ehyellä
viivalla, käytetään vain täysin mustaa
väriä. Kaikki muut värit (myös ”lähes mustat”, tummat värit/sävyt, jotka ruudulla
näyttävät mustilta) rasteroituvat mustavalkotulostuksessa ja tulostuvat siksi pisteinä.
Tällä saadaan vaikutelma harmaasävyisestä tulostusjäljestä, jota voidaan tarkoituksella
hyödyntää. Mitä suurempi resoluutio tiedostolla on, sitä paremmalta ja tasaisemmalta
”harmaasävyinen” vaikutelma näyttää. Suuri resoluutio myös kasvattaa tiedoston kokoa
ja pidentää sekä sen tulostus- että käsittelyaikaa joka vaiheessa.
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6.6 1-bittinen väriprofiili
Valitse harmaasävytulostukseen 1-bittinen väriprofiili Monocrome (mustavalkoinen).
Näin tehty tiedosto on kevyempi käsitellä.

6.7 Viivavahvuudet
Ohuin suositeltava viivanvahvuus mustalla värillä on 0,13 mm. Muita värisävyjä käytettäessä 0,18 mm haluttaessa harmaansävyisen lopputuloksen mustavalkotulostuksessa.
Tulostava yritys ei pysty vaikuttamaan PDF-tiedostojen tulostuviin viivanvahvuuksiin.

6.8 Resoluutio
Resoluution tulisi olla vähintään 400 dpi. Resoluutiolla on erittäin suuri vaikutus lopputulokseen. Riittävä resoluutio onkin valittava aina kunkin piirustuksen sisällön mukaisesti. Liian vähäinen resoluutio aiheuttaa mm. seuraavia ongelmia:
vinot sekä kaarevat viivat ja objektit näyttävät rakeisilta ja karkeilta, pienikokoisemmista
fonteista ei saa selvää, vierekkäin olevat viivat sulautuvat yhdeksi viivaksi tai kuvan
detaljeista yms. ei saa selvää.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2017. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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6. Planssin rakentaminen

N x 210 mm

N x 297 mm

1. Piirustusnumero ja mittakaava.
2. Nimiö n. 5 mm sisemmästä kehyksestä.
3. Tulostettaessa arkkikoko valitaan ulomman
kehyksen mukaan.
4. Nimiö mahtuu kokonaan etusivulle.
5. Asemoi kuva niin, että se ei vahingossa näy
taitetun piirustuksen nimiösivulla.
6. Harmaa alue kuvaa "turvallista" piirtoalaa

5

Ulompi
kehys ei tulostu

5 mm

4

6
3

1

7.1 Planssin mitoitus
Planssin mitoituksella on suuri merkitys tulostajan työmäärään ja sitä kautta toimitusnopeuteen.
Sekä asiakirjojen että piirustusten kopiointiprosessit on rakennettu A-standardin mukaisiksi. Laitteet on mitoitettu ja säädetty tuottamaan A4-arkin kerrannaisia tulosteita. Kopioinnissa käytetty paperi on joko
valmiiksi A4- tai A3-kokoon leikattuja arkkeja tai n. 200 m pitkänä kaistaleena rullalla. Rullan korkeus on A4-arkin monikerta (297, 594 tai 891 mm).
Tulostimen suurin tulostusleveys (891 mm) rajoittaa piirustuksen korkeutta, mutta rullan
käyttö puolestaan mahdollistaa hyvinkin pitkien kuvien tulostamisen ja kopioinnin (piirustuksen pituus voi tarvittaessa olla esimerkiksi 6 m).
Laitteet tunnistavat automaattisesti tulostustiedostossa olevan piirustuksen leveyden ja
korkeuden sekä ehdottavat lähintä sopivaa A-standardin mukaista arkkia. Jos tulostustiedosto on rakennettu A-standardin mukaisesti, tulostajan ei erikseen tarvitse valita piirustuksen kokoa vastaavaa arkkia tulostustyötä valmistellessaan. Tämä mahdollistaa tiedostojen nopean tulostamisen.
Tässä mainittujen seikkojen vuoksi on erittäin tärkeää että piirustukset on tehty aina oikein
ja täsmällisesti ohjeen mukaan.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2019. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Planssin korkeus

297 mm

Suosittelemme
vähintää 5 mm
marginaaleja
sisemmälle
kehykselle.

891 mm

PITUUS

594 mm

Tulostin ei tulosta paperin reunoihin
asti. Marginaali on n. 5 mm. Ulompi
kehys jää tulostumattomalle
alueelle.

PAPERIN LEVEYS
=
PLANSSIN KORKEUS

Rakennuspiirustusten tulostuksessa ja kopioinnissa käytetään kolmea rullakokoa.
Rullien mitat ovat:

Tulostinjärjestelmä tunnistaa planssin mitat
automaattisesti. Käytettävä arkkikoko valitaan niin, että kaikki pienimmätkin tulostustiedostossa olevat pisteet mahtuvat arkille.
Tämän vuoksi planssin pituuden ja korkeuden tulisi olla A4-arkin monikertoja ja tulostustiedostossa ei saisi olla mitään ulompien
ke-hysten ulkopuolella.

7.2 Piirustuksen mittakaava
Piirustusten tulee olla oikeassa mittakaavassa. Mittakaavan pitää olla aina sama kuin mikä on
ilmoitettu nimiön ”mittakaava” kohdassa. Toki pienennöksi ja suurennoksia voidaan myös
tilata, mutta silloin siitä on erikseen mainittava erittäin selkeästi tilauksen ”Lisätietoja” kohdassa.

7.3 Taitto
Kuvat taitetaan ja seläke laitetaan koneellisesti aina kun se on mahdollista.
Taittotapoja ovat:
21T
21TS
19TS
21V

tavallinen taitto (210 mm)
taitto ja seläke (210 mm + seläke)
kansiotaitto + seläke (190 mm + seläke)
virallinen taitto + seläke (virallinen)

Huom!
Kun tilaat tulosteita mapitettuna huomaathan että jos halutaan että välilehtien indeksinumerot näkyvät mapeissa silloin kannattaa kopioiden/ tulosteiden taitoksi valita
”kansiotaitto+seläke” (19TS).

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2017. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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7. SendIt -tilausjärjestelmä

Mikä on SendIt järjestelmä?
SendIt on kopiotilauksien tekemistä helpottava työkalu. Se kehitettiin asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden pohjalta. SendIt on maksuton palvelu, jonka kautta teet kopiotilaukset helposti netissä. Palvelun
käyttöönotto on helppoa:

zz Mene osoitteeseen https.sendit.
niini.net ja kirjaudu palveluun
omalla käyttäjätunnuksellasi
zz Mikäli sinulla ei ole käyttäjätunnuksia, valitse ”Luo käyttäjätili”

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2019. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Kirjautumistiedot
zz Täytä pyydetyt tiedot mahdollisimman tarkasti
zz Huomioi salasanaa koskevat vähimmäisvaatimukset

Palvelun päänäkymä

Yläpalkissa käyttäjä voi määritellä ja tallentaa itselleen
zz projekteja
zz maksajia
zz kopioiden vastaanottajia ja jakeluryhmiä
Tilaukset -valikossa voi tarkastella tehtyjä kopiotilauksia ja Oma tili -valikossa voi muokata omia yhteystietoja ja määritellä
kopiotilausten oletustietoja. Pääsivulla on myös tiivistetyt tilausohjeet.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2017. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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7. SendIt -tilausjärjestelmä
Kuvien lisääminen
Tilauksen tekemistä varten sinun tulee
ladata palveluun tiedostot, joista aiot
kopiotilauksen tehdä. Tiedostoja voi
lisätä Lataa tiedostoja -valikosta.

Halutut kuvat siirretään aukeavaan ikkunaan:

zz Kuvat voi vetää hiirellä (drag & drop) suoraan latausikkunaan
zz Kuvat voi myös valita manuaalisesti ikkunan ”Valitse tiedosto” -valikosta
Kun haluttu materiaali on siirretty latausikkunaan paina Aloita-nappulaa.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2019. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Järjestelmään ladatut kuvat näkyvät pääsivulla:

Ladatuista kuvista valitaan halutut jakelukoriin Lisää koriin -toiminnolla tai Lisää kaikki koriin -toiminnolla.

Kuvat siirtyvät jakelukoriin, joka näkyy järjestelmän yläkulmassa. Kopiotilauksen ensimmäiseen vaiheeseen siirrytään klikkaamalla jakelukorin kolmioikonia:

Tilauksen aloitussivulla määritellään, onko valituista materiaaleista tehtävä tilaus:

zz Rakennuspiirustustilaus (kopiotilaus)
zz Graafinen painotyö (materiaalin lähetys)

Kopiotilaukseen siirrytään klikkaamalla ensimmäistä ikonia.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2017. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

16

Niini & Co Oy

Tilaus- ja tulostusohje™ 3.2.3

7. SendIt -tilausjärjestelmä
Tiedostojen asetukset

Ensimmäisessä tilausvaiheessa määritellään tiedostoihin mahdollisesti liittyvät erityistiedot (väritai mv-tulostus, harmaasävytiedostot yms.)
Siirry tilauksessa eteenpäin klikkaamalla Seuraava.

Maksajan ja projektin tiedot
Tässä vaiheessa määritellään kopiotilauksen maksajan sekä itse projektin tiedot. Käyttäjä voi luoda
ja tallentaa maksajatietoja yläpaneelin Maksajatvälilehdellä. Tässä vaiheessa määritellään projektin
nimi- ja viitetiedot. Projektitietoja voi maksajien
tapaan tallentaa omalta välilehdeltään.
Oma tili -kohdassa käyttäjä voi määritellä oletusmaksajan ja -projektin, jolloin seuraavaa tilausta tehtäessä oletustiedot ovat valmiiksi valittuina.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2019. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Jakelut

Kolmannessa vaiheessa määritellään tilauksen jakelut eli vastaanottajatiedot. Tässä vaiheessa voit:
zz Käyttää tallennettuja jakelulistoja (yläpaneelin Jakelut-valikko)
zz Lisätä olemassa olevia vastaanottajia yhteystiedoistasi kyseiselle tilaukselle tai
zz Luoda ja tallentaa kokonaan uusia vastaanottajatietoja ja käyttää niitä tilauksellasi
Vastaanottajille määritellään sarjojen määrä sekä kopioiden käsittely- ja toimitustavat.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2017. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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7. SendIt -tilausjärjestelmä

Tilauksen vahvistaminen
Viimeisessä vaiheessa näet yhteenvedon tilauksestasi.

Voit liikkua eri tilausvaiheiden välillä Edellinen- ja Seuraava-painikkeilla, mikäli haluat muokata tilauksesi tietoja. Hyväksy
tilaus painamalla Vahvista tilaus.
Lisätietoihin voit kirjoittaa mm. yhteyshenkilön tietoja tai toimitukseen liittyviä tietoja.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
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Tilausloki
Saat tilauksesta vahvistuksen ja tilausnumeron sähköpostiisi. Voit myös seurata tilauksen etenemistä kohdassa Tilaukset.

YHTEYSTIEDOT

KOPIOTILAUKSET TYÖNJOHTO

SendIt järjestelmän käyttäjätuki 010 6803 445

Helsinki Höyläämötie p. 010 6803 213

sendit@niini.fi

Kotka p. 010 6803 341
Turku p. 010 6803 451

Helpdesk: 0600 550 000 (5,01 € / puhelu)

Tampere p. 010 6803 470

Helpdesk palvelee arkisin klo 9-15

Lappeenranta p. 010 6803 330

cad.helpdesk@niini.fi

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2017. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

20

Niini & Co Oy

Tilaus- ja tulostusohje™ 3.2.3

8. Tilauslomake tulostus- ja kopiotilauksiin
Huomioi tilauslomaketta
täyttäessäsi
17.8.2017

Oy Rakennuttaja Ab

987654

Huvikumpu 7 C 2, 12345 Helsinki
Koy Afrikantähti 5
Työ 12345
123456

Arkkit. tsto Bertta Celsius Oy

09 - 1234 5678

A. Arkkitehti

Maksajan tarkat tiedot maksajan
ilmoittamassa muodossa, tarvittaessa
yksikön/osaston tarkkuudella.
Työkohteen nimi ja työnumero
samassa kirjoitusasussa kuin maksajan
kirjanpidossa.
Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero mahdollista lisäselvitystä varten.
Rakennuspiirustustilaukseen liittyvät
värilliset tiedostot mainittava erikseen.
Tilaukseen liittyvät paperioriginaalit
mainitaan erikseen, jotta lähetin noutama materiaali tiedetään yhdistää
samaan tilaukseen ja voidaan toimittaa yhtä aikaa.

001-015
001-015
ARK 001
ARK 001

2
4
1
1

Piirustukset tulostustiedostoina
(pdf) .

A.Arkkitehti Oy/ Koiramäki 4 B 12

Piirustusten nimeäminen mahdollistaa puuttuvien kuvien huomaamisen
jo tilauksen vastaanottovaiheessa.
Erikoishuomiot selkeästi. Ilman tätä
huomiota kuva olisi kopioitu alkuperäisessä mittakaavassa ja värillisenä.

ARK 001 pienennetään 50% ja tulostetaan
suorana. ARK 001 kuvasta myös tulostus muoville.

18.08.2017

A.Arkkitehti

11 mennessä

Työnjohto

Malli sähköpostitse toimitettavasta tilauslomakkeesta.
Lomakkeen voi ladata osoitteesta https://niini.fi/wp-content/uploads/2019/07/
Niini_tilauslomake_raksa.pdf

Huomioita
Jos originaali on tiedostona, älä toimita paperioriginaalia!
Yhdessä tilauksessa on vain yksi maksaja ja yksi työkohde.
On tärkeätä, että kaikki tilaukseen liittyvä tieto on saatavilla heti
tilausta vastaanotettaessa, myös tilaukseen liittyvä muu
alkuperäismateriaali.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
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9. Sähköpostitilauksen esimerkki
Jakelutiedot selkeästi
Jakelutiedot ja sarjamäärät helposti
tulkittavassa muodossa.
Olennainen jakelua helpottava tarkennus.
Työmaan nimi.
Postilla toimitettavat jakelut.
Toimitusohjeet erikoistapauksessa.
Sarjamäärien laskeminen valmiiksi
nopeuttaa toimintaa ja vähentää epäselviä tilanteita.
Maininta yhdistettävistä tilauksista
Ilmoitus lähetin tilaustavasta.

Malli sähköpostitilauksesta.

Paperinen tilauslomake täytetään huolellisesti tilaamista koskevien ohjeiden mukaisesti.
Niinin paperisia tilauslomakkeita saa kaikilta asiakaspalvelupisteiltä. Lisäksi pääkaupunkiseudulla voi tilata tilauslomakkeita toimitettuna lähettivastaavalta numerosta
010 6803 254 tai sähköpostilla lahetti@niini.fi.
Muiden toimipisteidemme paperisia tilauslomakkeita voi tilata toimipisteiden puhelinnumeroista tai sähköpostiosoitteista. Myös Niinin intersivuilla kohdassa ”Työtilaus” on
mahdollisuus tallentaa ja tulostaa oma paperinen tilauslomake kunkin toimipisteen
tiedoilla.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
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10. Urakkakopioinnin tilausesimerkki

TILAUSOHJE
URAKKA-ASIAKIRJOJEN TULOSTUS JA KOPIOINTI
TYÖKOHDE
Työkohteen koko nimi

Urakka

Koy Afrikantähti 5 / 12345

Päiväys

Laskenta- ja urakkasopimussarjat

4.2.2003

YHTEYSTIEDOT
Yritys

Osoite

Yhteyshenkilö

Puhelin nro

Sähköpostiosoite

Oy Rakennuttaja Ab

Huvikumpu 7 C 2, 12345 HKI

R. Rakennuttaja

09-1234567

r.rakennuttaja@rakennuttaja.fi

Rakennuttaja Oy Rakennuttaja Ab

Huvikumpu 7 C 2, 12345 HKI

R. Rakennuttaja

09-1234567

r.rakennuttaja@rakennuttaja.fi

Arkkitehtuuri

Arkkit.tsto Bertta Celcius O

Koiramäki 4 B 12, 12345 HKI

A. Arkkitehti

09-1234567

aarne.arkkitehti@abc.fi

Kopio Niini Oy

Lönnrotinkatu 32 D 00180 Hki

Ismo Pajarinen

09-68037747

ismo.pajarinen@kopioniini.fi

Telefax nro

09-68037727

Maksaja

Geotekninen
LVI-suunnittelu
Rakennesuunn
Sähkösuunn.

Kopiolaitos

cad@kopioniini.fi

KOPIOLAITOKSELLE TOIMITETTAVAN MATERIAALIN LÄHETYSOSOITE:
AIKATAULU
Lähetyspäivämäärä
Suunnitelmat kopiolaitokselle viimeistään

5.2.2003

Mallisarjat kopioituna maksajalla

7.2.2003

Urakkalaskentasarjat urakoitsijoille

10.2.2003

Urakkalaskentasarjat suunnittelijoille

10.2.2003

Sopimussarjojen toimitus

12.2.2003

Originaalien palautus

15.2.2003

HUOM!

JOS SUUNNITELMIEN VALMISTUMINEN VIIVÄSTYY OSITTAINKIN SOVITUSTA, SUUNNITTELIJA TIEDOTTAA
KIRJALLISESTI RAKENNUTTAJALLE JA KOPIOLAITOKSELLE AIKATAULUN TARKISTAMISEKSI.

URAKAT
Laskentasarjat

Sopimussarjat

Suunnittelijasarjat

YHTEENSÄ

Taitto

Taitto

Taitto

Taitto

Ta + seläke

Ta + seläke

Ta + seläke

Ta + seläke

RU

6

4

sarjaa

6

4

sarjaa

6

4

sarjaa

18

12

sarjaa

PU

6

4

sarjaa

6

4

sarjaa

6

4

sarjaa

18

12

sarjaa

IU

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

SU

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

AU

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

SPRL

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

sarjaa

Suunnittelijat merkitsevät piirustusluetteloon, mihin urakkaan piirustukset kuuluvat.
URAKKAKYSELYYN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT PAKKAUSJÄRJESTYKSESSÄ:
Asiakirja
Urakkatarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Urakkarajaliite
Arkkitehdin kuvat piirustusluettelon mukaan
Rakennesuunnittelijan kuvat piirustusluettelon mukaan
LVI-suunnittelijan kuvat piirustusluettelon mukaan
Sähkösuunnittelijan kuvat piirustusluettelon mukaan

Toimittaja

TYÖOHJEET

LISÄÄ RIVEJÄ TARVITTAESSA

Rakennuttajan ja projektin työkalu urakka-asiakirjojen kopioinnin hallintaan. Täytetään työnjohdon
kanssa urakka-aikataulusta sovittaessa. Toimitus projektin jäsenille ja Niiniin.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
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11. Jakeluluettelon esimerkki

TILAUSOHJE
VASTAANOTTAJAKOHTAINEN KOPIOIDEN JAKELULUETTELO

Vastaanottaja

21T

21TS

19TS

(Taitto 210mm)

(Taitto 210mm + sel)

(Taitto 190mm + sel)

0

0

0

HUOM !

Yritys, henkilö, katuosoite, postinumero

Yhteensä

0

Urakan jakelu siirtyy, jos yksikin suunnitteluala myöhästyy sovitusta.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
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12. Jakelutaulukon esimerkki
Riveiltä ja vähän välistäkin

Esim. Kaikista PU-, IU- ja SPRL-kuvista 3
srj taitolla, paitsi kuvista 100-200 4 srj
sinne tänne, jos jakeluun tulee myös
RU- tai SU-kuvia ja kuvien mittakaava
on muu kuin 1:100. Lisäksi kuvasta 313
joka sarjaan, joihin se muutenkin tulee,
myös revisio R ja S, jos kuva-alaan mahtuu reikäkaaviossa ilmastointikoneelle
varattu tila.

21T 21TS 19TS

21T 21TS 19TS

Piirustusluettelo.pdf
Työselitys.pdf (värillinen)
Oviluettelo.pdf
Rakennedetaljit.pdf

1
1
1
1

6
6
6
6

2
2
2
2

AS0001 (Asemakaava)
ARK100.pdf - ARK108.pdf
ARK200.pdf - ARK210.pdf
ARK304.pdf
ARK501.pdf - ARK507.pdf

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

3
4
2
3
2

21T 21TS 19TS

1

21T 21TS 19TS

21T 21TS 19TS

TAITTO 19cm + SEL. YHT

TAITTO + SEL. YHT KPL

TAITTO YHT KPL

12345 Helsinki

Arkkit. tsto Bertta Celcius Oy
Aarne Arkkitehti, p. 091234567
Koiramäki 4 B 12

12345 Helsinki

Monttu 1

R. Reiska

Työmaa / Koy Afrikantähti 5

12345 Helsinki

Jakelulistan suurimmat ongelmat liittyvät urakkajakelun poikkeustapausten tulkintaan.

PROJEKTIN KOHDE
TULOSTETTAVAT JA
KOPIOITAVAT
SUUNNITELMAASIAKIRJAT

Oy Rakennuttaja Ab
R.Rakennuttaja, puh. 0912345
Huvikumpu 7 C 2

Jakelumatriisilla voidaan välttyä pitkiltä
tekstimuotoisilta jakelulistoilta. Jakelulistasta tulee helposti monimutkainen,
itseään toistava ja vaikeasti tulkittava.

TILAUSOHJE
VASTAANOTTAJAKOHTAINEN KOPIOIDEN JAKELUMATRIISI

21T 21TS 19TS

1
1
1
1

6
6
6
6

4
4
4
4

1
1
1
1
1

7
6
6
6
6

5
6
4
5
4

HUOM ! TULOSTUSTIEDOSTOT NIMETÄÄN PIIRUSTUSLUETTELON PIIRUSTUSNUMEROINNIN MUKAISESTI.
TAITTOTAPA:
NORMAALI TAITTO
TAITTO + SELÄKE
TAITTO 19cm + SELÄKE

Jakelutaulukon malli
Käytetään vain numeroita. Lomakkeessa on kaava.
Suunnittelijan työkalu. Monimutkaisissa jakeluissa käytetään esimerkin mukaista
jakelutaulukkoa.

Jakelutaulukko A4-arkille asemoituna

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
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13. Lisätyöt
Alla mainitut tilauksen tai alkuperäisten puutteista tai virheistä johtuvat lisätyöt
voidaan välttää toimimalla tilausta tehtäessä edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Laskun jako maksajittain ja työkohteittain

Tilaus on tehty ohjeiden vastaisesti niputtamalla yhteen tilaukseen kahden tai useamman
maksajan tai projektin töitä. Tilauksen maksaja vaatii tilaukset työkohteittain laskutuksensa
vuoksi.
Virheellisen / puutteellisen tilauksen selvitys

Virheitä / puutteita maksaja-, työkohde-, tilaaja-, määrä-, käsittely- tai jakeluosoitetiedoissa.
Tiedostojen haku projektipankista

Tilaaja ei ole liittänyt alkuperäistiedostoja tilaukseen.
Piirustusten korvaaminen / lisääminen

Jälkikäteen toimitettujen alkuperäisten vaihtaminen käsittelyssä olevaan tilaukseen.
Tiedoston muunto .mcd-> .pdf mustavalkotulostuksessa ja väritulostuksessa

Tilaaja ei ole liittänyt tilaukseen tulostustiedostoja, vaan teettää tulostustiedostot kopiolaitoksella.
Harmaasävytulostuskynien määrittely

Tulostustiedostossa olevan kynämäärityksen tulostussävyn määritys. Asiakas toivoo muutoksia
tulostustiedostoon.
Originaalien rajaus

Alkuperäisen reunojen leikkaus kopiointikuntoon.
Tiedostojen asemointi

Tiedosto on tehty virheellisesti. Tulostustiedostoa ei ole asemoitu tai rajattu A-standardin
mukaisesti. Kopioitavan alueen ulkopuolella on turhaa tietoa.
CAD-tiedostojen järjestäminen

Tulostustiedostot nimetty tilausohjeen vastaisesti, ei tulostu piirustusluettelon mukaisessa
järjestyksessä.
Originaalien järjestäminen

Alkuperäiset piirustukset / asiakirjat eivät ole piirustusluettelon mukaisessa järjestyksessä.

Rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi. Tilaukset: cad@niini.fi Vaihde: 010 6803 000
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Niini & Co Oy

Tilaus- ja tulostusohje™ 3.2.3

14. Tietoa julkaisusta
Julkaisun nimi

Tilaus- ja tulostusohje™ 3.2.3, Rakennuspiirustuskopiointi
Julkaisija

Niini & Co Oy
Toimittajat

Niinin henkilökunta, skannaus- ja vektorointi / asiakaspalvelu
Oikoluku ja oikeellisuus

Niinin henkilökunta yhteistyössä asiakkaiden kanssa
Taitto

Niini
Painopaikka ja -aika

Niini & Co Oy, Helsinki, 2019
Tulostustekniikka

Digitaalinen paino
Paperi

Kannet:
Sisus:

Colotech+ 160 g/m2
Colotech+ 100 g/m2

Sidonta

Vihkosidonta online vihkolaitteella
Mielipiteet, julkaisua täydentävät ehdotukset ja lainausluvat
info@niini.fi
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Tilaus- ja tulostusohje™ © Niini & Co Oy 2019. Osittainenkin lainaaminen kielletty. Julkaisua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

27

15. Myynti-, toimitus ja takuuehdot
Niini & Co Oy on Finre ry:n jäsenliike. Me kaikki jäsenliikkeet haluamme palvella sekä yritys- että yksityisasiakkaitamme tavoilla, jotka varmistavat liikesuhteen jatkuvuuden. Toimintamme pohjana ovat nämä yhtenäiset
toimitusehdot, jotka takaavat asiakkaillemme varmat ja luotettavat toimitukset ja sen kautta pysyvän asiakassuhteen.

1. Käsitteet

6. Yrityksen vastuu ja takuu

Käytämme näissä toimitusehdoissa asiakkaistamme, toimitustavasta riippumatta, yhtenäistä nimitystä tilaaja ja itsestämme nimitystä yritys. Tulostus/kopiointi-, painotyö- ja muusta tilauksesta
tai meille jätetystä työsuoritteesta käytämme nimitystä työ.

Edellytämme, että Te tilaajana tunnette vastuunne mahdollisista
tekijänoikeuksiin kohdistuvista rikkomuksista, koska yritys ei voi
ottaa suorittaakseen minkäänlaista työtä, joka siirtäisi vastuun
tekijänoikeusrikkomuksista tilaajalta yritykselle.

Yritys takaa, että työ suoritetaan alalla tunnustettua,
hyvää työtapaa noudattaen ja tarkoitukseen parhaiten
soveltuvia materiaaleja ja raaka-aineista käyttäen. Mikäli
tilaaja toteaa työn toteutuksesta, sen suorituksesta tai
raaka-aineesta johtuvia vikoja tulee tilaajan tehdä tästä
mahdollisimman nopeasti reklamaatio joko työn suorittaneeseen tai muuhun yrityksemme toimipisteeseen, jotta
voimme korjata virheemme tai suorittaa työn uudelleen.
Kehotamme sen vuoksi tilaajaa tarkistamaan vastaanottamansa valmiin työn välittömästi. Vaatimukset virheiden
oikaisusta tulee tehdä viiden vuorokauden sisällä siitä, kun
virhe havaittiin, tai se olisi ollut havaittavissa. Tämän määräajan jälkeen emme valitettavasti voi huomioida tehtyjä
vaatimuksia. Huomautamme erityisesti, ettei tämä takuu
koske muita vaatimuksia, kuin itse työhön kohdistuvia.
Takuumme oikein suoritetusta työstä ja oikeista materiaalivalinnoista ei luonnollisesti voi kattaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten sään, valon, kosteuden yms. vaikutuksia jo
valmiiseen työhön.

4. Tilaajan vastuu

7. Toimitustapa

Tilaaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus jättää tai antaa edustajansa jättää työ yrityksen suoritettavaksi. Työstä, joka tehdään
kolmannen osapuolen laskuun, vastaa työn tilaaja omavastuullisesti. Yritys ei luonnollisesti voi vastaanottaa
työtä, joka laskutettaisiin muulta kuin tilaajalta ilman, että tilaaja
sitoutuu omavastuullisesti vastaamaan työn kuluista ellei yritys
ole tehnyt sopimusta ko. osapuolen kanssa.

Hinnastossamme/hinnoittelussamme on eritelty ne kustannukset jotka veloitamme noudosta, toimituksesta, jakelusta, postituksesta tai muista lisäkustannuksista.

2. Hinnat ja maksuehdot
Kehotamme tilaajaa tutustumaan yleisiin hinnoitteluperusteisiimme, jotka ovat asiakkaittemme nähtävinä kaikissa toimipisteissämme. Tilaajamme saattavat saada yrityksen myyntihenkilöiltä näistä poikkeavia kirjallisia hintatarjouksia, jotka ovat yritystä sitovia.

3. Tekijänoikeudelliset vastuut

8. Vapaakappaleet
Yritys lähettää viranomaisille vapaakappalelain edellyttämät arkistokappaleet asiakkaan kustannuksella.

5. Yrityksen ohjelmistot ja muu omaisuus
Yrityksen luovuttaessa tilaajalle ohjelmistojaan tai niiden osia,
tilaaja ei voi luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle ilman yrityksen suostumusta.

9. Mahdolliset erimielisyydet
Noudatamme mahdollisten erimielisyyksien ratkaisussa
Suomen lakia.

Kiitämme, että olette lukeneet nämä toimitusehtomme ja toivomme, että ne osaltaan
auttavat lisäämään hyvää yhteistyötä välillämme.
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