YMPÄRISTÖ- JA PALATURPEEN NOUTOMYYNNIN EHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAALLE 2019
1. Soveltaminen

Nämä ehdot koskevat yksityisasiakkaan (Ostaja), Vapo Oy:ltä Vapo Oy:ltä sekä
Vapo konserniin kuuluvalta G&C Materials Oy:ltä (Myyjä) ostamien ympäristö- ja
palaturpeiden kauppaa, joissa kauppa tehdään Myyjän varastopaikalla ja Ostaja
vastaanottaa tuotteet Myyjän kuormaamana Myyjän varastosta. Kaupan
luonteesta johtuen tuotteet ja kuormausaika on varattava etukäteen Myyjän
markkinointimateriaalissa kuvatulla tavalla.
2. Tuotteet

Ympäristöturve
Ympäristöturpeella tarkoitetaan pakkaamatonta kuivike-, imeytys- ja kasvuturvetta
sekä turvehumusta. Tuotteiden laji ja laatu on kuvattu tuotekohtaisissa
tuoteselosteissa Vapo Oy:n www–sivuilla osoitteessa: https://kauppa.vapo.fi/
Ympäristöturve on luonnontuote, jossa voi olla luontaista biologista aktiivisuutta,
joka voi vaikuttaa tuotteen laatuun. Tällainen luontainen muutos ei tee tuotteesta
määritellyn laadun vastaista ellei jostain tällaisesta laatutekijästä ole
nimenomaisesti toisin sovittu.
Myyjä vastaa siitä, että tuote täyttää toimitushetkellä sille tuoteselosteessa
määritellyt laatuvaatimukset.
Ympäristöturve on tarkoitettu käytettäväksi kasvualustojen raaka-aineena,
maanparannuksessa, eläinten kuivittamiseen, kompostoinnin tukiaineena ja
nesteiden imeytyksessä. Ympäristöturve ei ominaisuuksiensa puolesta sovellu
muuhun käyttöön.
Palaturve
Palaturpeella tarkoitetaan energiaturvetta, joka on tuotettu nostamalla turvetta
turvesuosta ja muokkaamalla se mekaanisti paloiksi. Palat on kuivattu
aurinkoenergialla pääasiassa turvesoilla.
Palaturve sisältää myös vaihtelevia määriä hienoainesta, joka on muodostunut
tuotanto- ja käsittelyvaiheissa sekä karkeita kappaleita ja pieniä määriä
epäpuhtauksia.
Myyjä vastaa siitä, että tuote täyttää toimitushetkellä sille tuoteselosteessa
määritellyt laatuvaatimukset.

Noudettavan ympäristö- tai palaturvetuotteen määrän määritys tapahtuu
kuormaushetkellä joko ajoneuvon kuormatilavuuden perusteella tai kuormaajan
kauhatilavuuden ja kuormattujen kauhamäärien kautta laskien. Ostajalle annetaan
kirjallinen lähete, jonka Ostaja allekirjoittaa ja josta em. tavalla määritetty määrä
ilmenee.
5. Omistusoikeus ja vahingonvaara

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden erotettavissa oleviin myytyihin
tuotteisiin kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy Ostajalle, kun tilaus on kuormattu
kuljetusvälineeseen.
6. Toiminta työmaalla
Työmaalla liikkuvien asiakkaiden tulee noudattaa varovaisuutta ja työmaan ohjeistusta.
Noutajan tulee olla pukeutuneena huomiovaateisiin tai – liiveihin.
7. Tuotteen tarkastaminen ja hyväksyminen sekä tuotteiden palautus
Tuotteen vastaanottamisen jälkeen asiakkaan on välittömästi tarkastettava turpeen
laatu suhteessa tuoteselosteeseen. Mikäli kuormattu ympäristöturve tai palaturve ei
vastaa kaupan ehdoissa ja tuoteselosteessa olevia tietoja, on tuotteessa virhe. Ostajan
on ilmoitettava Myyjälle mahdollisista virheistä viipymättä, mutta kaikissa tapauksissa
viimeistään 2 kk kuluessa virheen havaitsemisesta. Mikäli Ostaja ei ilmoita
havaitsemastaan virheestä Myyjälle, menettää hän oikeuden vedota siihen myöhemmin.
Samoin Ostaja menettää oikeuden esittää siihen perustuvia korvausvaatimuksia
myöhemmin.
Ostajan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin
sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan
kohtuudella edellyttää. Jos Ostaja laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin
toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, hän saa itse kärsiä vastaavan
osan vahingosta, joka on aiheutunut Ostajan vastuulla olevista seikoista.
8. Ylivoimainen este

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Osapuolista riippumaton, ennalta arvaamaton,
olennaisesti Osapuolen sopimusvelvollisuuksien täyttämisen mahdollisuuksiin
vaikuttava seikka (mm. sota, kapina tai lakko), johon Osapuoli ei kohtuullisina
pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää.

Palaturve on tarkoitettu polttoaineeksi ensisijaisesti pieniin ja keskisuuriin
lämmöntuotantoyksiköihin.

Ylivoimaisen esteen sattuessa on siitä samoin kuin sen päättymisestä välittömästi
ilmoitettava toiselle Osapuolelle ja sen vaikutus on todettava yhdessä. Osapuolet
eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle aiheutuneista välittömistä
tai välillisistä vahingoista eivätkä kustannuksista.

3. Määrä, hinta, toimitusaika ja maksuehdot

9. Myyjän vastuu

Kaupan kohteena olevien tuotteiden laji, laatu ja kuormausajankohta sekä
hinnaston mukainen hinta kuormattuna (FCA-hinta) ilmoitetaan asiakkaalle
kuormausvarauksen yhteydessä. Kuormausvaraus ei sido ostajaa. Tuotteiden
osalta lopullinen määrä vahvistuu, kun Ostajan kuljetusvälineeseen kuormattu
määrä on mitattu kohdan 4 mukaisesti.
Hinnat perustuvat Myyjän yleisiin ympäristö- ja palaturvetuotteiden
hinnoitteluperiaatteisiin ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Pienin noutolaskutuserä
on 5 m3.
Tuotteiden hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä Vapo Oy:n www–sivuilla
osoitteessa: https://kauppa.vapo.fi/.
Maksuja ei suoriteta noudon yhteydessä. Noutoa koskeva, erikseen toimitettava
lasku on maksettava viimeistään siihen merkittynä maksun eräpäivänä.
Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Ennen noutovarauksen kuormaamista voi Myyjä tarkistaa Ostajan luottotiedot.
Mikäli Ostajalla on maksuhäiriömerkintöjä, edellyttää Myyjä, että Ostaja suorittaa
maksun koko varausmäärästä ennen noudon kuormaamista.
4. Toimitustapa ja - ehto
Tuotteita kuormataan vain ennakkoon tehtyä varausta (= varausnumeroa) vastaan
myyjän ilmoittamana ajankohtana.

Toimituslausekkeena noudatetaan FCA, FINNTERMS 2001-ehtoja, jolloin myyjä
toimittaa tavaran kuormaamalla sen ostajan nimeämän kuljettajan haltuun Vapon
työmaalla. Myyjä sitoutuu kuormaamaan ainoastaan avoimeen kuormatilaan
kaivinkoneella, pyöräkuormaajalla tai pyörötraktorilla.

Kuluttajansuojalain 5 luvussa on pakottavat säännökset korvausvastuusta
(”Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on
mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.”).
Myyjä korvaa ostajalle aiheutuneen välittömän vahingon siltä osin kuin sen
osoitetaan aiheutuneen vastaanottohetkellä laatuvaatimukset täyttämättömän
ympäristö-tai palaturpeen kuormaamisesta. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista
välillisistä ja / tai epäsuorista vahingoista ja niistä aiheutuneista kustannuksista,
jollei Myyjän osoiteta aiheuttaneen niitä tahallisesti taikka törkeällä
tuottamuksella.
Myyjä ei vastaa tuotteen virheestä, jos se johtuu suoraan tai välillisesti Ostajan
tuotteen vääränlaisesta käsittelystä, väärästä käyttötarkoituksesta tai siitä, että
Ostaja käyttää ympäristöturvetta tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti tuotteen
ominaisuuksiin.
10. Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman
toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.
11. Mahdolliset erimielisyydet
Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi
osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan
tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan
(www.kuluttajaneuvonta.fi).
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