
                                
 

 

  

 

 
 

 

SUUNNITTELUPALVELU JA TÄRKEÄT TIEDOT 

1.1 Nimi: SUUNNITTELUPALVELU  

1.2 Osan numero: 2150594 

1.3 Laajuus: Hilti laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitelman yksittäisistä Hiltin asennusratkaisuista 
sekä tarjouksen tarvittavista Hiltin asennus-, ankkuri- ja palokatkotuotteista näiden ehtojen mukaisesti 
Tarkista tähän palveluun sisältymättömät tekniset palvelut jäljempää kohdasta 0. 

1.4 Kustannukset: Suunnittelupalvelu on maksullinen palvelu, josta veloitetaan 97 €/h   

Suunnittelupalvelun vaiheet: 
 
1. Asiakas pyytää suunnittelupalvelua 
2. Hilti ottaa yhteyttä asiakkaaseen kerätäkseen kaikki tarvittavat tiedot 
3. Hilti lähettää asiakkaalle tarjouksen, joka sisältää "tarjouspyynnön tiivistelmän", arvioidun 
toimitusajan sekä kustannuslaskelman. 
4. Asiakas hyväksyy tarjouksen  
5. Hilti laatii tarkan suunnittelupalvelutarjouksen ja lähettää sen asiakkaalle 
6. Asiakas saa tarjouksen tietoineen 
7. Hilti lähettää laskun palvelusta 
8. Asiakas maksaa laskun 

 
Asiakkaan on esitettävä puuttuvat tiedot Hiltille tarjouksen laatimista varten. Jos asiakas ei esitä 
tarvittavia tietoja, tarjousta ei tehdä.  
 
Jos asiakas haluaa perua palvelun sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty (vaihe 4), asiakkaan on 
otettava yhteys Hiltin palveluasiantuntijaan sähköpostitse, ja asiakasta laskutetaan jo tarjotusta 
palvelusta vastaavan tuntimäärän mukaan.  
 
Hilti tarvitsee selkeät ja perusteelliset tiedot projektikohtaisista teknisistä vaatimuksista tarjouksen 
laadintaa varten. Tarvittavien tietojen kerääminen asiakkaalta sisältyy palveluun ja on maksullista, joten 
asiakasta kehotetaan esittämään selkeät ja perusteelliset tiedot tehokasta tarjouksen laadintaa varten, 
mikä auttaa vähentämään myös asiakkaan palvelusta maksamaa hintaa. Rakenne- ja LVI-piirustukset 
tai tietomalli ovat perusteellisin nopean palvelun takaava dokumentaatio, sillä niistä ilmenevät 
käyttökohtaiset sijainnit vastaavine teknisine määritelmineen. 

1.5 Tarpeelliset tiedot  

Ennen tarjouksen laadinnan aloittamista Hilti lähettää asiakkaalle tiivistelmän asiakkaalta tarvittavista 
tiedoista ("tarjouspyynnön tiivistelmä") yhdessä tarjouksen arvioidun toimitusajan ja kustannusten 
kanssa. Asiakasta pyydetään tarkistamaan tiivistelmän paikkansapitävyys sekä perusteellisuus ja 
ilmoittamaan Hiltille mahdollisista puutteista sähköpostitse. 

Hyväksyessään tarjouksen asiakas vahvistaa, että (i) ilmoitetut tekniset tiedot /asiakkaan tiedot ovat 
täydellisiä ja paikkansapitäviä, ja (ii) asiakas hyväksyy tarjouspyynnön tiivistelmän sisältämän 
tarjouksen. Hilti aloittaa suunnitelman laadinnan vasta sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt 
tarjouksen.  

 

 

 



 
 

 

 

 

1.6 Suunnittelupalvelun asiakirjat 

Suunnittelupalvelun asiakirjoja ovat: 
 

1. Yksityiskohtainen tarjous ja sovelluskohtaiset materiaalikulut,  
2. 1 kattava sovelluskohtainen PROFIS Installation suunnitteluraportti,  
3. 1 AutoCAD 2D- tai 3D-piirustus/sovellus  
4. 1 piirustus avoimena tiedostona (.dwg) kaikista sovelluksista. 
5. 1 PROFIS Installation-ohjelmiston avoin tiedosto (.hpjx) jokaisesta sovelluksesta (jos 

mahdollista). 

1. Yksityiskohtainen tarjous 
Tarjous sisältää tarjousasiakirjan pdf-tiedostona, jossa on: 

a) Saatekirje (kuva 1)  
b) Sijaintiluettelo (kuva 2) 
c) Materiaaliluettelo (kuva 3)  
d) Tiivistelmä    

Tarjous on sitova ja on voimassa 5 päivää. Jos suunnittelupalvelu sisältää pelkän suunnittelun, vain 
hinnoittelu voidaan jättää pois mutta tarjouksen on sisällettävä kannakointi- ja rakenneluettelot. 

a) Saatekirje (kuva 1) sisältää yhteenvedon tarjouksen ehdoista 

 
b) Sijaintiluettelo (kuva 2): Tarjous sisältää sijaintiluettelon, jossa jokainen sijainti vastaa 

asiakkaan vaatimuksia vastaavaa kannakointia tai sovellusta. Jokaisella sijainnilla on oma 
viitenumeronsa (vasemmanpuoleisessa sarakkeessa), joka voi olla asiakkaan ilmoittama tai 
Hiltin laatima. Sijainnin viitenumeroa voidaan käyttää kyseisen sijainnin nimeämiseen 
vastaavissa CAD- ja PROFIS-tiedostoissa sekä muussa dokumentaatiossa. Jokainen sijainti 
sisältää kaikki kannakoinnissa/ratkaisussa käytetyt tuotteet vastaavine tuotenumeroineen 
(toinen sarake), kappalemäärineen (kolmas sarake), kuvauksineen (neljäs sarake), 
kappalehintoineen (viides sarake) ja hintoineen (kuudes sarake). Sijainnit lasketaan yhteen 
"loppusumman" ilmoittamista varten, joka löytyy viimeisistä oikeanpuolimmaisista sarakkeista 
sijaintiluettelon alareunassa  

 
c) Materiaaliluettelo (kuva 3): Materiaaliluettelo on kaikki sijaintipaikoissa käytetyt materiaalit 

sisältävä luettelo, ja se sisältää myös lähimmän pakkauskoon mukaiset hinnat. Jos 
vaihtoehtoisia sijainteja on annettu, materiaaliluetteloja on silloin kaksi. Ensimmäisestä 
luettelosta löytyvät kaikki vakiosijaintien mukaiset osat. Toisessa luettelossa ovat kaikki 
vakiosijaintien mukaiset osat lukuun ottamatta sellaisia sijainteja, joille on olemassa vaihtoehto 
ja vaihtoehtoiset sijainnit. 

 
d) Tarjouspyynnön tiivistelmä: Asiakkaan tiedot ja oletukset, joiden perusteella tarjous ja 

suunnitelmat laaditaan 

 
 
 



 
 

 

 

 

 
     Kuva 1: Esimerkkitarjous Sivu 1            Kuva 2: Esimerkkitarjouksen sijaintiluettelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kuva 3: Esimerkkitarjouksen materiaaliluettelo                                        
 



 
 

 

 

 

2. Yksityiskohtainen ohjelmiston suunnitteluraportti  
Ohjelmiston suunnitteluraportti on pdf-tiedosto. Se sisältää rakenteiden mittojen, jännitysten ja siirtymien 
tarkat tiedot ja määrittelee osien käyttöasteen prosenttiosuutena yhteenlasketusta kapasiteetista. 
Raportissa on myös dynaaminen 3D-kuva (pdf), jonka avulla asiakas voi käännellä kokoonpanoa ja 
tarkentaa sekä loitontaa kuvaa tarkastellakseen osia perusteellisesti. Lisätietoja löytyy kohdasta 2.1 
Tietoa suunnittelumenetelmistä 

 

3. AutoCAD 2D-tai  / 3D s3D-piirustus käyttökohteesta 
 

 
 
Kuva 4: Esimerkki AutoCAD 2D- tai 3D-piirustuksesta  
 

1.7 Ei sisälly vakiosuunnittelupalveluun 

Suunnittelupalvelussa ei huomioida eikä se sisällä seuraavien teknisten tietojen mukaisia 
hintatarjouksia: 

  

 Kannakointeihin liittyvä lämpölaajentuminen/supistuminen  

 Seismisen kestävyyden suunnittelu 

 Palonkestävyyden suunnittelu 

 Dynaaminen kuormitus 

 Putkien eristys/kondension välttäminen 

 Erityiset hyväksynnät 



 
 

 

 

 

 Ankkureiden suunnittelu (katso kohta 0)  

 Kolmansien osapuolten tuotteiden suunnittelu. 

 Muut vaatimukset 
 
Jos jokin yllä mainituista teknisistä vaatimuksista on huomioitava, asiakkaan on tarkistettava palvelun 
saatavuus erikseen Hiltiltä. Hiltin on sitouduttava kirjallisesti esittämään yllä mainitut tekniset 
vaatimukset huomioiva ratkaisu tai ne jätetään huomioimatta. 

2. Hiltin suunnittelupalvelun yleiset ehdot 

Tarjous laaditaan asiakkaan esittämien tietojen perusteella, joiden yhteenveto löytyy tarjouspyynnön 
tiivistelmästä. Tarjous perustuu asiakkaan esittämien tietojen paikkansapitävyyteen sekä 
perusteellisuuteen ja edellyttää, että asiakas on itsenäisesti tarkastanut tarjouspyynnön tiivistelmän 
sekä tarvittavien tuotteiden ja palvelujen luettelon ja huomioinut mahdolliset kolmansien osapuolten 
esittämät vaatimukset (esimerkiksi suunnittelijat ja rakennuttajat) sekä näiden tietojen vastaavuuden 
teknisten määräysten ja lakisääteisten vaatimusten kanssa.  

Kaikkien asiakkaan tarjouspyynnön tiivistelmässä esittämien kuormitus- ja suunnittelukriteereiden 
oletetaan olevan paikkansapitäviä. Vain tarjouspyynnön tiivistelmän sisältämät suunnittelua koskevat 
oletukset huomioidaan. Asiakas on täysin ja yksinomaan vastuussa tarjouspyynnön tiivistelmän 
sisältämien tietojen valvonnasta niiden yhteensopivuuden varmistamiseksi käyttökohteen todellisten 
vaatimusten kanssa. 

Laadimme vain Hiltin tuotteista koostuvia ratkaisuja, eikä tietoja voi soveltaa muiden valmistajien 
tuotteisiin. Tarjous ei sisällä asennusta.  

Tarjouksen hinnat koskevat yhtä tuotetta, eikä niissä ole huomioitu vastaavia pakkauskokoja. Siksi 
tarjouksen sisältämän koko ratkaisun hinnat voivat poiketa ilmoitetusta, sillä tuotteet toimitetaan vain 
vastaavassa pakkauskoossa.  Hilti ei toimita tarjoukseen sisältymättömiä tuotteita, eikä niitä ole siitä 
syystä myöskään lisätty tarjoukseen. 

 
Ilmoitetut hinnat ovat nettohintoja ja eivät sisällä veloitettavaa arvonlisäveroa; kaikki hinnat voivat 
muuttua. 

Noudatamme sellaisia alennuksia ja maksu- ja toimitusehtoja, joista on sovittu asiakkaan kanssa 
etukäteen kirjallisesti. Muussa tapauksessa noudatetaan vastaavia Hiltin yleisiä myyntiehtoja.   

3. Suunnittelumenetelmien tiedot ja rajoitukset 

Suunnitelmat ja laskelmat laaditaan vastaavalla Hilti PROFIS -suunnitteluohjelmistolla. Tietoa 
ohjelmistosta, sen rajoituksista ja käytettävistä mittausmenetelmistä saa Hiltiltä. 
Hiltin suunnitelmat ja laskelmat perustuvat mallikoodeihin, yleisiin suunnittelustandardeihin ja Hiltin 
julkaisemiin, julkaisuhetkellä voimassaoleviin tietoihin.  
 
Hiltin komponenttien ja kiinnityksien suunnittelua koskevat tiedot löytyvät julkaistuista teknisistä 
tiedoista. Näitä tietoja ovat muun muassa materiaalien ja poikkileikkauksien tiedot, sallitut 
kuormitusarvot, turvallisuustekijät, suunnittelumenetelmät ja rajoittavat tekijät. Asiakkaan tai vastaavan 
suunnittelijan on tarkistettava kaikkien sovellusten sopivuus sekä kannatinrakenteiden kapasiteetti 
vastaavan laskelman ja kuormituskertoimien saamiseksi. Kaikki komponenttien ja/tai suunnittelun 
muutokset voivat vaikuttaa suorituskykyyn, ja asiakkaan tai vastaavan suunnittelijan on arvioitava ne. 
 
Jos materiaaliluettelossa on Hilti HST-, HST2- tai HST3-ankkuerita, Hilti PROFIS -asennusohjelma 
hyödyntää julkaistuja HST-, HST2- tai HST 3-kuormitusarvoja, jotka saadaan uusimmasta Ankkureiden 

https://www.hilti.fi/content/dam/documents/e1/terms_and_conditions/Hilti%20Finland%20-%20Special%20Conditions%20of%20Sale_FINAL%202014.pdf


 
 

 

 

 

kiinnitysmenetelmien käsikirjasta (FTM) vähintään 2.25 x hef paksulle C20 / 25 murtuneelle betonille 
välien tai reunan etäisyyden vaikutusta huomioimatta.  
M10, M12 ja M16 HST, HST2 ja HST3 -ankkureiden resistanssiarvot perustuvat tehokkaaseen 
upotussyvyyteen hef (lueteltu FTM:n uusimmassa painoksessa). Kaikissa muissa Hilti PROFIS -
asennusohjelman käyttämissä Hiltin ankkureissa noudatetaan saman tyyppistä periaatetta. Asiakkaan 
vastaavan suunnittelijan on tarkistettava nämä ankkurit ja varmistettava, että oletukset sopivat kyseessä 
olevaan käyttökohteeseen. 
 
  

 
 

 


