
 

 

HELMET ALUEMALLINNUKSEN SYÖTTÖPORTAALIN KÄYTTÖEHDOT (EULA) 

TÄRKEÄÄ: Ottamalla näissä Envitecpolis Oy:n käyttöehdoissa (”Ehdot”) kuvatulla tavalla Palvelun käyttöön 

vahvistat, että ymmärrät Ehtojen sisällön, sinulla on oikeus käyttää Palvelua, tallentaa sinne tietoja ja ja 

antaa Envitecpolis Oy:lle oikeuden luovuttaa tietoja Ehtojen mukaisesti. Hyväksymällä nämä Ehdot annat 

Envitecpolis Oy:lle oikeuden hyödyntää antamiasi tietoja Ehtojen (erityisesti kohta 4) ja Palvelun 

voimassaolevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelun käyttö edellyttää näiden Ehtojen noudattamista 

ja Ehtoihin sitoutumista. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua. 

1 YLEISTÄ 

Helmet aluemallinnuksen syöttöportaali on biomassojen logistiikan aluemallinnusta 

toteuttava ja kehittävä Internet-pohjainen palvelu ("Palvelu"), jonka avulla voidaan 

hyödyntää biomassoja tunnistamalla biomassojen tuottajia, käsittelijöitä, investoijia, 

kuljetus- ym. logistiikkapalveluiden tarjoajia ja näiden toimijoiden yhteen saattamista.  

Palvelun tavoitteena on saada biomassat liikkeelle taloudellisesti mahdollisimman 

kannattavasti ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä biomassojen taloudellisessa 

hyödyntämisessä. 

Palvelun oikeudenhaltija on suomalainen osakeyhtiö Envitecpolis Oy ("Yhtiö"). 

"Käyttäjä" tarkoittaa henkilöä taikka tahoa, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain näiden Ehtojen mukaisesti. Käyttäjä käyttää 

Palvelua edustamansa elinkeinonharjoittajan, maatilayrityksen tai vastaavan biomassojen 

tuottajan puolesta ja edustajana. Palvelun luonteesta johtuen Palvelua ei tarjota kuluttaja-

asiakkaille, ellei nimenomaisesti toisin sovita. 

Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi ja antamalla tiedot Käyttäjä ei sitoudu osallistumaan 

biomassan hyödyntämiseen, mutta Envitecpolis Oy saa oikeuden huomioida ja käsitellä 

hänen tietojaan aluemallinnuksessa. Biomassojen hyödyntämisestä sovitaan aina erikseen 

Käyttäjän ja biomassaa hyödyntävän tahon kanssa erikseen. Envitecpolis Oy ei ole osapuoli 

näissä sopimuksissa, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Tuottamalla Palvelun Käyttäjälle ja 

aluemallinnuksen Ehdoissa kuvatuille biomassan hyödyntäjille, Envitecpolis Oy ei vastaa siitä, 

toteutuuko biomassan hyödyntämismahdollisuuksia aluemallinnuksen kautta, vaan Palvelun 

tarkoitus on mahdollistaa aluemallinnuksen toteuttaminen. 

Yhtiö voi milloin tahansa muokata Ehtoja Palvelun teknisen sisällön tai lainsäädännön 

muutosten taikka muiden vastaavien syiden johdosta. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 

välittömästi siitä hetkestä, kun Palvelun uusi versio tai uudet ehdot ovat saatavilla. 

Käyttämällä Palvelua muutoksen jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Ehtoja. 

Ehdot ovat voimassa huolimatta mahdollisista muutoksista taikka lisäyksistä missä tahansa 

muussa asiakirjassa, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita. Näiden Ehtojen muutokset eivät 

sido Yhtiötä, ellei muutoksesta ole kirjallisesti sovittu Yhtiön toimivaltaisen edustajan kanssa.  
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2 MAKSUT 

Lähtökohtaisesti tietojen syöttäminen Palveluun portaalin kautta on maksutonta. Yhtiöllä on 

kuitenkin milloin tahansa oikeus muuttaa Palvelua siten, että sen uuden / päivitetyn version 

käyttöoikeus on maksullinen. Yhtiö ilmoittaa Palvelun maksullisuudesta ja tähän liittyvistä 

ehtomuutoksista, maksuehdoista ja muista yksityiskohdista Käyttäjälle 30 päivää etukäteen.  

Käyttäjä vastaa kaikista omista kustannuksistaan liittyen (mutta ei rajoittuen) 

verkkoviestintäkuluihin, eikä Yhtiö vastaa mistään tällaisista kuluista. 

3 REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Palvelu otetaan käyttöön siten, että Käyttäjä sitoutuu näihin Ehtoihin sekä Palvelun rekisteri- 

ja tietosuojaselosteeseen, antaa tarvittavat suostumukset tietojensa käyttämiselle niistä 

informoidulla tavalla, rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja luo käyttäjätunnuksen ja salasanan.  

Rekisteröityessään palveluun Käyttäjän tulee antaa Yhtiölle kaikki Palvelun käyttöön 

tarvittava informaatio siten kuin sitä edellytetään rekisteröitymissivulla. Syötettyään tietonsa 

Käyttäjälle lähetetään vahvistusviesti, jossa on vahvistuslinkki, mitä kautta Käyttäjän 

tunnukset aktivoidaan ja rekisteröinti viimeistellään. Käyttäjä voi tunnusten avulla 

myöhemmin kirjautua Palveluun ja päivittää tietojaan. 

Käyttäjä vastaa siitä, että se ei anna virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa ja että sillä on 

oikeus luovuttaa antamansa informaatio. 

Yhtiö voi antaa ilmoituksia Sovellukseen tai Käyttäjän antamaan yhteystietoon.  

Käyttöoikeus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen. 

Irtisanomisaika on 30 vuorokautta, ellei muuta ole sovittu. Osapuoli voi purkaa tilauksen, jos 

toinen osapuoli olennaisesti rikkoo näitä Ehtoja. Tämän lisäksi Käyttäjällä on oikeus lopettaa 

Palvelun käyttö sekä pyytää antamiensa tietojen poistamista koska tahansa ilmoittamalla 

siitä Yhtiön yhteyshenkilölle.  

Yhtiö voi keskeyttää Palvelun käytön ja käyttöoikeuden välittömästi, jos ei noudata näitä 

Ehtoja. Käyttäjä ei ole oikeutettu korvaukseen.  

4 HENKILÖTIETOJEN SUOJA JA ASIAKKAAN ANTAMIEN TIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN 

ALUEMALLINNUKSESSA 

Yhtiö kerää ja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja. Yhtiö on oikeutettu käsittelemään 

henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti siten kuin Palvelun 

rekisteri- ja tietosuojaselosteessa on kuvattu. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi Palvelun 

tuottamiseen, Käyttäjän tunnistamiseksi sekä Palvelussa tehtävien yhteydenottojen 

mahdollistamiseksi sekä muihin vastaaviin Palvelun käyttöön liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjän 

rekisteröinnin yhteydessä antamat henkilötiedot kerätään henkilötietorekisteriin, joka 

sijaitsee Suomessa.  

http://envitecpolis.fi/wp2017/wp-content/uploads/2017/12/Aluemallinnuspalvelun-rekisteri-ja-tietosuojaseloste.pdf
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Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus käyttää Palvelua, tallentaa sinne tietoja ja luovuttaa 

tietoja Ehtojen mukaisesti, ja sen Palveluun tallentamat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. 

Yhtiö voi lähettää Käyttäjälle päivityspyynnön esimerkiksi tilanteessa, jossa Käyttäjän alueelle 

tehdään uutta aluemallinnusta, jolloin Käyttäjä voi päivittää tietonsa. 

Mikäli Palvelua käytetään rikoksen tekemiseen tai muuhun sopimattomaan tarkoitukseen 

Käyttäjän toimesta, Käyttäjä vastaa käytöstä kolmansille osapuolille mahdollisesti 

aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien kolmansien osapuolten yksityisyyden suojaa 

loukkaavasta käytöstä aiheutuvat vahingot. 

Käyttäjän antamia tietoja käytetään ja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille Palvelun 

rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Yhtiöllä on siten oikeus luovuttaa tietoja 

yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi logistiikan suunnittelua varten. Tietoja voidaan käyttää 

markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Osana Ehtoja, Käyttäjä 

hyväksyy Palvelun rekisteri- ja tietosuojaselosteen sekä sen mukaisen henkilö- ja 

osoitetietojen sekä jäljempänä kuvatun biomassaa koskevan tiedon keräämisen ja käytön. 

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Palvelun rekisteri- ja tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä 

Käyttäjälle. 

Biomassojen logistiikan aluemallintaminen edellyttää toimijoiden osallistamista ja 

yhteistyötä. Alueen toimijoille voidaan järjestää tilaisuuksia, joissa mallinnusta viedään 

yhdessä eteenpäin ja kehitetään uusia toimintatapoja biomassan hyödyntämiseen. Yhteistyö 

puolestaan edellyttää biomassatietojen käyttöä ja julkistamista tähän tarkoitukseen. 

Tällaisissa käyttötarkoituksissa Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot, biomassan sijaintitiedot sekä 

Palveluun ilmoittamat biomassamäärät voidaan ilmaista tai luovuttaa osittain muille 

toimijoille, eikä näitä tietoja pidetä Palvelun käyttötarkoituksesta johtuen luottamuksellisina. 

Tietojen paljastaminen kuitenkin minimoidaan, eikä niitä anneta vapaasti selattavaksi taikka 

vastaavalla tavalla käytettäväksi. Ensisijaisesti luovutetaan muita kuin henkilötietoja, mutta 

esimerkiksi biomassan sijaintitiedolla on olennaista merkitystä aluemallinnusta 

suoritettaessa. Käyttäjään voidaan olla myös yhteydessä ja kysyä kiinnostusta olla mukana 

alueella etenevissä kokonaisuuksissa. 

Käyttäjällä on aina oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia tietojensa muuttamista 

tai poistamista Palvelusta ottamalla yhteyttä Yhtiöön. Käyttäjällä on oikeus myös kieltää 

tietojensa käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä on velvollinen tekemään 

tästä kirjallisen tai sähköisen pyynnön Yhtiölle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.  

Käyttäjän on huolehdittava Palvelun käytössä olevan laitteen tietoturvasta, mukaan lukien 

virustorjuntaohjelmiston hankinta ja päivittäminen sekä vastaavat tarvittavat toimet. 

5 PALVELUN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITUKSET 

Näiden Ehtojen mukaisesti Yhtiö myöntää Käyttäjälle rajoitetun ilman yksinoikeutta olevan, 

siirtokelvottoman, ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Palvelua siten kuin Palvelussa ja 

näissä Ehdoissa on tarkemmin kuvattu.  
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Käyttäjä ei saa, eikä Käyttäjä saa sallia kenenkään muunkaan suoraan tai välillisesti: (a) 

kopioida, muokata tai jaella Palvelua; (b) kääntää, purkaa osiin, dekompiloida tai muutoin 

pyrkiä saamaan haltuunsa Palvelun lähdekoodia; (c) valmistaa Sovelluksesta useampia 

kopioita kuin minkä määrän Käyttäjä on näiden Ehtojen mukaisesti ostanut; (d) käyttää 

Palvelua muualla kuin Sovelluksessa määritellyllä maantieteellisellä alueella (mikäli rajattu); 

(e) käyttää Palvelua mihinkään kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, ellei toisin ole 

kirjallisesti erikseen sovittu. 

Mikäli Käyttäjä asentaa päätelaitteeseen tai Palvelun käyttöön liittyviä kolmansien 

osapuolten tarjoamia laitteita tai ohjelmistoja, näiden mahdollisesti aiheuttamat 

virhetilanteet eivät ole Yhtiön vastuulla. 

6 AINEETTOMAT OIKEUDET  

"Aineettomat Oikeudet" tarkoittaa patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, 

tietokantaoikeuksia, muotoiluja, hyödyllisyysmalleja, liikesalaisuuksia, tieto-taitoa ja mitä 

tahansa muita aineettomia oikeuksia, riippumatta siitä, onko oikeutta rekisteröity vai ei. 

Omistusoikeus ja kaikki Aineettomat Oikeudet Palveluun ja sen mahdollisiin muutos- tai 

päivitysversioihin kuuluvat yksinoikeudella Yhtiölle ja sen lisenssinantajille. Palvelu on 

suojattu Suomen tekijänoikeuslainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, 

eivätkä nämä Ehdot anna Käyttäjälle mitään muita oikeuksia kuin on nimenomaisesti todettu.  

Käyttäjä vastaa ja vakuuttaa että hän ei käytä Palvelua:  

(a) loukatakseen mitään Yhtiön tai kolmannen osapuolen Aineettomia Oikeuksia, 

omistusoikeuksia tai tietosuojaoikeuksia; 

(b) rikkoakseen mitään lakia, säädöstä, määräystä tai säännöstä; 

(c) loukatakseen mitään kolmannen osapuolen asettamia rajoituksia; 

(d) loukatakseen näitä Ehtoja. 

7 VASTUUNRAJOITUS  

Yhtiö ei takaa, eikä vastaa siitä, että Palvelu on virheetön tai että sen käyttö on 

keskeytyksetöntä. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun hyödyntämän kolmannen osapuolen 

datan (mukaan luettuna avoin data) tai muun Palvelun tarjoaman tai sisältämän tiedon 

oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, käytettävyydestä, luotettavuudesta tai 

keskeytyksettömästä saatavuudesta, eikä siitä, että edellä tarkoitettu data tai tieto ei loukkaa 

kolmannen osapuolen oikeutta. 

Yhtiön vastuu mistä tahansa vahingosta missä tahansa olosuhteissa on rajoitettu Käyttäjän 

Palvelun käytöstä Yhtiölle vahinkoa edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana maksamaan 

hintaan. Mikäli Palvelu on maksuton, korvausvastuun yläraja on 100 euroa. 

Lukuun ottamatta mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu, kaikki Palvelun kautta 

tarjottava tieto ja Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ilman mitään takuita taikka 
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vakuutuksia. Yhtiö ei vastaa mistään takuista, mukaan lukien laatu taikka soveltuminen 

tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikäli jokin oikeusjärjestelmä ei salli epäsuorien vastuiden 

poissulkemista, kaikki yllä kuvatut rajaukset eivät välttämättä sovellu kaikkien 

Loppukäyttäjien osalta. 

Yhtiö ei missään tilanteessa vastaa kenellekään Käyttäjälle mistään epäsuorista tai välillisistä 

vahingoista, menetetyistä voitoista, liikevaihdosta tai menetetyistä liiketoiminnan 

mahdollisuuksista, tulon menetyksistä taikka muista vastaavista epäsuorista tai välillisistä 

vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai väärinkäytöksistä, sisällöstä tai tiedoista, 

riippumatta vaatimuksen perusteesta.  

Lisäksi Yhtiön vastuu on rajoitettu seuraavasti; (i) Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kenellekään 

kolmannelle osapuolelle mistään luottokortin vahingoista; (ii) Yhtiö ei vastaa mistään 

luottokortin väärinkäytöistä; (iii) Yhtiö ei vastaa mistään Palvelun tiedonsiirto- tai 

saatavuusongelmista tai niistä aiheutuneista kustannuksista; (iv) Yhtiö ei vastaa mistään 

viivästyksistä tai tiedonmenetyksistä Käyttäjän käyttäessä Palvelua. 

Ehdot eivät rajoita pakottavassa lainsäädännössä kuluttajan suojaksi asetettuja säädöksiä. 

8 MUUT EHDOT 

Yhtiö ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien 

ulkopuolella olevasta esteestä, jota Yhtiön ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen 

huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Yhtiö ei myöskään kohtuudella olisi 

voinut välttää. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai 

kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, hallituksen 

toimenpiteitä, tuonti- tai vientirajoituksia, tietoliikenteen häiriötä, terrorismia tai muuta 

niihin verrattavaa tapahtumaa.  

Käyttäjä ei ole oikeutettu luovuttamaan tai muutoin siirtämään taikka alilisensioimaan 

Palveluun saamaansa käyttöoikeutta kenellekään ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista 

suostumusta. 

Palvelun toimintaa koskevat tiedustelut, tietojen korjaamista ja poistamista koskevat 

pyynnöt ja muut yhteydenotot tulee osoittaa: senja.arffman@envitecpolis.fi  tai Envitecpolis 

Oy, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi.  

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, 

pois lukien lainvalintaviittaukset. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, kaikki 

Ehdoista johtuvat erimielisyydet ja riidat ratkaistaan lopullisesti Pohjois-Savon 

käräjäoikeudessa. 

mailto:senja.arffman@envitecpolis.fi

