LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
ELINVOIMA- JA KAUPINKIKEHITYS
MAAOMAISUUDEN HALLINTA
PL 38, 53101 LAPPEENRANTA

SOPIMUSEHDOT

PUUTAVARAN OSTAJA

SOPIMUKSEN KOHDE
Tällä sopimuksella Lappeenrannan kaupunki luovuttaa ostajalle korvausta vastaan
puutavaraa.
Puutavaran
sijainti
ja
määrä
on
määritelty
erikseen
polttopuukauppapalvelussa ostajan valitseman kohteen perusteella. Ostettava puutavara
sisältää ainoastaan palvelussa määritellyt tuotteet.
Myyjä merkitsee kasat numerolla, joka vastaa varauspalvelun vastaavaa numeroa ja
sijaintia. Keruualueita ei merkitä erikseen maastoon.
Tämä sopimus alkaa heti maksutapahtuman jälkeen.
HINTA JA MÄÄRÄ
Hinnoittelu perustuu etukäteen määriteltyihin puutavarataksoihin. Kaupungin
metsäpalvelut määrittelee, mihin puutavaralaatuluokkaan kohteet kuuluvat.
Laatuluokkaa vastaava taksa kerrotaan puutavaran määrällä, mistä muodostuu kohteen
kokonaishinta. Hinta sisältää arvonlisäveron 24%. Kohteiden minimihinta on 30,00€
(sis. alv24%)
Tilavuuden mittayksikkönä käytetään pinokuutiometriä (p-m3). Puutavara mitataan
hakkuun jälkeen tienvarresta pyöreästä puutavarasta ilman korjauskertoimia.
Mittauksessa voidaan myös hyödyntää hakkuukoneesta saatavaa mittaustodistusta tai
ajokoneen kuormainvaakaa. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden mittaustulokseen.
Ostaja hyväksyy mahdolliset mittavirheet tai poikkeavuudet mittaustuloksissa. Ostaja
hyväksyy, että pilkkeenä mitattu pinomitta voi poiketa tuoreen pyöreän tavaran
mittauksesta.
Kaupunki ei ota vastuuta puutavaran hinnoittelun jälkeisistä laatumuutoksista. Ostaja
hyväksyy kohteen kokonaishinnan määrästä tai laadusta riippumatta.
MITTAUS
Puut mitataan pinosta mittaamalla. Mittayksikkönä käytetään pinokuutiometriä p-m3.
Tiheyskertoimia ei käytetä. Mittausta ei korjata kaupan jälkeen.
VARASTOPAIKKA JA TIEALUEEN KÄYTTÖ

Puut on haettava varastopaikalta viipymättä vähintään 2kk (60vrk) maksusuorituksen
jälkeen. Jos puita ei ole haettu pois määräpäivään mennessä, palautuvat ne myyjälle
eikä maksua palauteta.
Ostaja saa väliaikaisen oikeuden käyttää tiealuetta puiden lastaukseen. Sopimus ei
kuitenkaan anna oikeutta työskennellä tiealueella. Tietä ei saa sulkea tai sen käyttöä ei
saa rajoittaa lastauksen ajan. Ostajaa suositellaan hankkimaan kuljetuspalvelu
paikallisilta kuljetusyrittäjiltä.
Ostaja on velvollinen korvaamaan tielle aiheutetut vahingot. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä kelirikkoajan tien käyttöön.
Ostajalla ei ole oikeutta kulkea maastossa maastoajoneuvolla.
SOPIMUSRIKKOMUS
Sopimus voi päättyä ennen määräaikaa, mikäli toinen sopijapuoli syyllistyy
sopimusrikkomukseen
Ostajalla ja myyjällä on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen
sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Korvaus on 20%
sopimuksen arvosta. Ostaja on myös velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot
täysmääräisesti.
LASKUTUS
Polttopuut laskutetaan varauksen yhteydessä. Tunnistautumineen tapahtuu omilla
verkkopankkitunnuksilla. Maksu tapahtuu ulkoisen palveluntarjoajan palvelussa.
Varauksen ja maksun jälkeen ostaja saa varausvahvistuksen ja katevaraus näkyy tilillä.
Jos katetta ei ole, maksu keskeytyy.
Polttopuita ei saa ostettua tai varattua muutoin kuin varauspalvelun kautta. Laskua ei
voi maksaa käteisellä.
LAADUNVALVONTA JA YMPÄRISTÖ
Lappeenrannan kaupungin maaomaisuuden hallinta valvoo, että pinot kuljetetaan pois
määräaikaan mennessä ja että varastopaikat jäävät siistiksi.
Alueen ympäristöarvoja ei saa vaarantaa. Erityisen tärkeissä luontokohteissa ja eläinten
pesimä-, piilo- ja oleskelupaikkojen läheisyydessä on noudatettava erityistä
varovaisuutta. Linnunpesiä ei vahingoiteta
Työstä ei saa jäädä maastoon ongelma- tai muita jätteitä ja varastopaikat tulee siivota
työn päätyttyä. Mikäli öljyvahinko sattuu, on siitä heti ilmoitettava kaupungille ja

pelastuslaitokselle. Työ pitää heti keskeyttää, koneet sammuttaa ja suojata maasto
lisävahingoilta
Keräyskohteilla pyritään jättämään vihreä aines (havut ja lehdet) metsän pohjalle.
Hakkuutähteitä ei saa kasata ulkoilureittien päälle. Tontin reunassa toimiessa pyritään
siirtämään tähteet kauemmas tontin rajasta.
Puiden haku tulee ajoittua klo 7-21 väliselle ajalle.
TYÖTURVALLISUUS
Kaupunki ei ole vastuussa työturvallisuudesta. Lastaus on toteutettava niin ettei se
aiheuta vaaraa ohikulkuliikenteelle.
Asutuksen lähellä työskennellessä on noudatettavaeritysitä varovaisuutta ja
huolehdittava, että ei aiheuta vaaraa eläimille, asukkaille, ohikulkijoille ja varsinkaan
lapsille.
Sähkölinjojen alla ei saa työskennellä
Työ on keskeytettävä, mikäli ulkopuolisia henkilöitä ei saada pyynnöstä poistumaan
työmaa-alueelta.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Kaupunki kerää henkilötietoja laskutusta ja sopimuksen käsittelyä varten.
Henkilötietoja voidaan käsitellä laskutustietoja haettaessa. Tällöin käsitellään ostajan
tunnistetietoja, kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta.
Hakutapauksissa voidaan myös käsitellä maksajan pankkiyhteystietoja kuten
maksajapankin yksilöivää tunnusta tai maksajan nimeä. Ostajan henkilötietoja tarvitaan
myös erimielisyystapauksissa. Tietoja käsittelevät kaupungin laskutuksesta vastaava
palveluntarjoaja sekä polttopuupalvelun sisällöstä vastaavat kaupungin vastuualueet.
Varauspalvelun toimittanut palveluntarjoaja hyödyntää tietoja anonyymisti eikä
henkilötiedot ole yksilöitävissä. Palveluntarjoaja hyödyntää käyttötietoja analytiikassa
ja palvelun kehittämisessä. Tunnistautumispalvelun tarjoaa ulkoinen palvelun tarjoaja.
Ostaja hyväksyy nämä ehdot sopimusta tehdessä.

