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1 YLEISTÄ 
Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 

2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 
Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston Someron kaupungille 
joko sähköisen ilmoittamislomakkeen kautta tai kirjallisena kaupungintalon infopisteeseen. Someron kaupungin 
taholta sopimus tulee voimaan, kun maanomistajan ilmoitus on hyväksytty Tonttipörssiin. 

3 MÄÄRITELMÄT 
Aineistolla (jatkossa aineisto) tarkoitetaan Tonttipörssissä missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten 
artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Someron 
kaupungin, maanomistajan tai kolmannen tahon tuottamaa. 

Someron kaupungilla tarkoitetaan palveluntarjoajaa, joka tarjoaa maanomistajalle Tonttipörssin ja sen palvelut. 

Asiakas eli maanomistaja (jatkossa maanomistaja) on palveluun ilmoitettavan maan omistaja, jolla on tämän 
sopimuksen mukainen oikeus käyttää Tonttipörssiä, tai tämän valtuuttama taho. 

Järjestelmällä (jatkossa järjestelmä) tarkoitetaan laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla Someron 
kaupunki ylläpitää Tonttipörssiä. 

Palvelulla (jatkossa Tonttipörssi) tarkoitetaan niitä palveluita, joiden käyttäminen (esim. verkkopalveluun pääsy, 
katselu tai selailu tai yhteenvedon tilaaminen) on mahdollista tämän sopimuksen nojalla. Palveluita voivat olla 
verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, sähköpostipalvelut, internet-liittymät, kysyntä- ja tarjontatietoa välittävät 
palvelut ja muut verkon kautta tilattavat ja/tai toimitettavat palvelut. 

4 SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 

4.1 Maanomistajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet 
Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat 
oikeudet, vastuut ja velvollisuudet: 

4.1.1 Maanomistajan oikeudet 

4.1.1.1 Maanomistajan oikeus käyttää Palvelua 
Maanomistajalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin 
tarkoituksiin. Maanomistajalla on oikeus tehdä tarvittava määrä aineistosta Tonttipörssin käyttöä varten. 
Maanomistaja voi käyttää Tonttipörssin aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa 
yksityiskäytössä.  

4.1.1.2 Maanomistajan reklamointioikeus 
Maanomistajalla on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla virheestä kirjallisesti Someron kaupungille 14 päivän 
kuluessa siitä, kun maanomistaja on havainnut virheen tai kun maanomistaja olisi pitänyt virhe havaita. Kaikki 
Tonttipörssiä koskevat reklamaatiot tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tanja.uusitalo@somero.fi. 

4.1.2 Maanomistajan vastuut ja velvollisuudet 

4.1.2.1 Maanomistajan vastuu laitteista, käytöstä yms. 
Maanomistaja vastaa siitä, että hän ei Tonttipörssiä käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa 
muiden käyttäjien, Someron kaupungin eikä kolmansien oikeuksia. 
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4.1.2.2 Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta 
Maanomistaja sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Tonttipörssissä 
aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Maanomistaja 
vastaa siitä, että maanomistaja ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Tonttipörssissä tai sen kautta 
tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän 
tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa aineistoon 
liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. 

4.1.2.3 Maanomistajan vastuu maksuista 
Maanomistaja vastaa kaikista hänelle Tonttipörssin käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai 
Tonttipörssin käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internet-verkon 
käyttömaksut ja puhelumaksut). 

4.1.2.4 Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja 
Tonttipörssi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. 
Tonttipörssi sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. 

Maanomistaja vastaa siitä, että hänen Tonttipörssin kautta myytäväksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa asiat 
eivät ole lain ja/tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan. 

Maanomistaja myöntää Someron kaupungille oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen 
korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa, jonka maanomistaja 
on Tonttipörssissä tuonut saataville. 

Maanomistaja on vastuussa Someron kaupungille ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia maanomistaja on 
loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan. 

Maanomistajan on viipymättä ilmoitettava Someron kaupungille maanomistajan nimi- ja osoitetietojen 
muuttumisesta. 

4.1.2.5 Tietoturvallisuus 
Maanomistaja on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Tonttipörssin ja 
Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä 
sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta. 

4.2 Someron kaupungin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet 
Someron kaupungilla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella 
seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet: 

4.2.1 Someron kaupungin oikeudet 

4.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet 
Someron kaupungilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi 
katsomansa aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten 
vastaista. Someron kaupungilla on oikeus estää maanomistajan Tonttipörssin käyttö, mikäli Someron kaupungilla 
on syytä epäillä, että Tonttipörssiä käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli 
viranomainen sitä pyytää. 

4.2.1.2 Someron kaupungin oikeus muuttaa Tonttipörssin sisältöä 
Someron kaupungilla on oikeus tuottaa Tonttipörssi parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Tonttipörssiä tai 
sen sisältöä. 

4.2.1.5 Someron kaupungin oikeus keskeyttää Tonttipörssi 
Someron kaupungilla on oikeus tilapäisesti tai kokonaan keskeyttää Tonttipörssi, jos se on välttämätöntä 
Tonttipörssin, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- 
ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan 
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keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Someron kaupunki pyrkii ilmoittamaan etukäteen 
keskeytyksestä. 

4.2.2 Someron kaupungin vastuut ja velvollisuudet 

4.2.2.1 Vastuu sisällöstä 
Someron kaupunki vastaa Tonttipörssiin itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii 
mahdollisimman korkealaatuiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Tonttipörssin tai siihen liittyvän 
tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta. 

4.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus 
Someron kaupunki ei vastaa maanomistajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.  

4.2.2.3 Vastuu Tonttipörssissä esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista 
Someron kaupunki ei vastaa Tonttipörssissä esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta 
tai luotettavuudesta tai Tonttipörssissä kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten 
virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. 

4.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta 
Someron kaupunki ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden 
aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. 
muuttumisesta tai katoamisesta. Someron kaupunki pyrkii pitämään internet -verkon omalta osaltaan 
häiriöttömänä. 

4.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus 
Someron kaupunki korjaa Tonttipörssin mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä 
ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä. 

4.2.2.6 Tietoturvallisuus 
Someron kaupunki pyrkii huolehtimaan siitä, että Tonttipörssi täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, 
mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaille 
aiheuttamista vahingoista. 

5 MAINOKSET JA ILMOITUKSET 
Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Someron kaupungin viestimissä sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. 
Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä. 

6 PALVELUN HINNAT JA MAKSAMINEN 
Asiakas voi tämän sopimuksen hyväksyttyään korvauksetta käyttää Someron kaupungin Tonttipörssiä.  

7 TIETOSUOJA 

7.1 Tietojen käsittely 

7.1.1 Tietojen rekisteröinti 
Someron kaupunki rekisteröi maanomistajan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot 
asiakastietokantaan ja palvelukohtaiseen rekistereihin. Someron kaupunki voi rekisteröidä myös muita tietoja 
maanomistajasta, mistä maanomistajaa informoidaan tietoja kerättäessä. 
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7.1.2 Tietojen käyttö 
Tietoja käytetään ja käsitellään Tonttipörssiin liittyviin tarkoituksiin kuten asiakasviestintään. Lisäksi tietoja 
voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan. Maanomistajan jättämiä tietoja voidaan käyttää Someron 
kaupungin suoramarkkinointiin. 

7.2 Asiakkaan oikeudet 

7.2.1 Tarkastusoikeus 
Maanomistajan on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjänä 
toimii Someron kaupunki, PL 41, 31401 Somero. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti 
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän 
luona. 

7.3 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä maanomistaja antaa Someron kaupungille yksiselitteisen suostumuksen 
henkilötietojensa käsittelyyn ja käyttöön näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. 

8 OIKEUDET AINEISTOON 

8.1 Someron kaupungin tuottama Tonttipörssi, johon Someron kaupungilla on 
oikeus 
Someron kaupungin tuottaman Tonttipörssin omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut 
immateriaalioikeudet) kuuluvat Someron kaupungille. 

8.2 Maanomistajan lähettämä aineisto 
Someron kaupungilla ei ole velvollisuutta säilyttää maanomistajan toimittamaa aineistoa (mm. mainosaineisto) 
sen jälkeen, kun aineisto on maanomistajan toimesta poistettu Tonttipörssistä. 

8.3 Aineiston käyttö Someron kaupungin palveluissa 
Tonttipörssiin tallennettu aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Someron kaupungin tietokantoja ja se voidaan 
osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. 

Someron kaupungilla on oikeus julkaista ja saattaa yleisön saataviin Tonttipörssiin tallennettu aineisto tai osa 
siitä Someron kaupungin ja/tai kolmansien osapuolten julkaisemissa sanomalehdissä ja muissa painotuotteissa 
ja/tai muissa sähköisissä viestimissä. 

9 YLIVOIMAINEN ESTE 
Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen 
kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, 
kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, 
takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä. Sopijapuoli 
vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi. 

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle 
sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Someron kaupunki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä 
myös omilla internet-sivuillaan. 
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10 SOPIMUKSEN PURKU 
Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti 
rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen 
huomautuksen saatuaan.  

11 SOPIMUKSEN SIIRTO 
Someron kaupungilla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle 
samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Maanomistajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle 
osapuolelle. 

12 SOPIMUKSEN MUUTOKSET 
Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Someron kaupungilla on 
oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Someron kaupunki ilmoittaa 
siitä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Tonttipörssissä viikon nähtävillä. Mikäli maanomistaja ei hyväksy 
muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Someron kaupungille viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan. 
Maanomistajan katsotaan joka tapauksessa hyväksyneen muutokset käyttäessään Tonttipörssiä saatuaan tiedon 
muutoksesta. 

13 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa maanomistajan toimesta ilman irtisanomisaikaa. 
Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Someron kaupunki voi irtisanoa sopimuksen 
myös ilmoituksella www-sivuillaan. 

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Tonttipörssin ja sen mukana mahdollisesti tulleen aineiston tähän 
sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita 
koskevat ehdot jäävät voimaan. 

14 ERIMIELISYYDET 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat 
riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, 
ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus. 
Maanomistajalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä 
on Suomessa asuinpaikkansa.  

 

Someron kaupunki, 2.2.2015 
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