
  1.10.2021 
Rakennettu ympäristö-tulosalue 

Linkkipuiston maan ja lumen vastaanottoalue ja Honkajoen 
maankaatopaikka 
Palvelu- ja vastaanottomaksut 1.1.2022 alkaen 

Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 6.10.2021 

1 § Vastaanottopaikat 

Kankaanpään kaupunki vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita Linkkipuiston maan ja 
lumen vastaanottopaikalla, joka sijaitsee Tapalassa noin 0,4 km Ihanakallionkadun 
loppupään liittymästä luoteeseen. 

Honkajoen alueella puhtaita ylijäämämaita vastaanotetaan Honkajoen 
maankaatopaikalla, joka sijaitsee Santastentien eteläpuolella (liittymä alueelle on 
noin 2,9 km etäisyydellä Kankaanpääntien liittymästä). 

Linkkipuiston maan- ja lumenvastaanottopaikkaa ja Honkajoen maankaatopaikkaa 
hallinnoi ja ylläpitää Kankaanpään kaupungin Rakennettu ympäristö-tulosalue 
(palveluntuottaja). 

Linkkipuiston alueella on käytössä sähköinen kulunvalvontajärjestelmä ja alueen 
käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröimistä järjestelmään ja 
kulunvalvontatunnistimen hankintaa. 

2 § Vastaanottomaksut Linkkipuiston maan ja lumen vastaanottoalueella 

Linkkipuiston maan ja lumen vastaanottoalueelle tuotavista maamassoista ja lumesta 
perittävät vastaanottomaksut ovat 1.1.2022 alkaen seuraavat:   
 
Taulukko 1.  

  
Lajike Vastaanottomaksu, alv.0 % 
Puhdas maa- ja kiviaines 12,00 €/kuorma 
Lumi 10,00 €/kuorma 
Hyödynnettävä kivennäismaa-aines maksuton 
Hyödynnettävä multa, hiekka ja siltti maksuton 
Kaupungin työkohteet: maa ja lumi maksuton 
Välivarastoitava asfaltti sovitaan tapauskohtaisesti 
Betoni  sovitaan tapauskohtaisesti 

 

Asiakas antaa tiedon alueelle toimittamansa kuorman lajikkeesta/laadusta puomilla 
kirjautuessaan ja vastaa antamansa tiedon oikeellisuudesta.  
Vastaanotettavan laatu määritellään silmämääräisesti kuormaa vastaanotettaessa 
sen mukaan, millaista materiaali on lavalla ja miten se voidaan sijoittaa 
läjitysalueelle. Kuormasta perittävä maksu määräytyy kuormassa olevan 
huonoimman maa-aineksen mukaan.  
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Läjitysalueelle hyötykäyttöön sijoitettavia massoja voidaan ottaa vastaan maksutta. 
Hyötykäyttöön sijoitettavista kuormista sovitaan aina erikseen.   

3 § Tunnistin- ja rekisteröimismaksu 

Kaupunki perii palvelun käyttäjältä palvelun perustamisesta ja tunnistimesta 
tunnistinkohtaisen maksun, joka sisältää tunnistimen hankintahinnan lisäksi korvauksen 
tunnusten luomisesta ja hallinnoimisesta. 

- ajoneuvotunnistin 100,00 €/kpl (alv. 0 %) 

 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

4 § Laskutus 
 
Ajoneuvotunnistin rekisteröidään laskutettavalle yritykselle. Yksi tunnistin voi olla 
rekisteröity vain yhden yrityksen käyttöön. Kuormien laskutus perustuu 
kulunvalvontajärjestelmän automaattisesti rekisteröimiin tietoihin, jotka tallentuvat 
järjestelmään puomin lukijalaitteella alueelle sisään kirjauduttaessa (lajikekohtainen 
kuormamäärä). 
 
Laskutus kuukausittain. Huomautusaika 8 pv ja maksuaika 21 pv. 

5 § Rekisteröitymättömille käyttäjille 

Yksittäisten kuormien toimittaminen alueelle on mahdollista panttimaksua vastaan 
(50,00 €) luovutettavalla ajoneuvotunnisteella, joita voi tiedustella teknisen keskuksen 
toimistosta.  

Kuormista peritään kuormien määrän ja lajikkeen mukainen palvelumaksu. Tunnisteen 
panttimaksu palautetaan, kun asiakas on palauttanut tunnisteen 
vahingoittumattomana toimistoon.  

6 § Honkajoen maankaatopaikan käyttö sekä maa-aineksen vastaanottomaksut ja 
muut perittävät maksut  

Puhdas maa- ja kiviaines 12,00 €/kuorma. 

Maamassojen tuojan tulee levittää alueelle tuomansa massat kaupungin edustajan 
ohjeistuksen mukaisesti.  Mikäli alueelle tuotuja massoja ei ole levitetty kaupungin 
ohjeistuksen mukaisesti, on kaupungilla oikeus veloittaa työstä aiheutuneet 
kustannukset asiakkaalta. 
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Portin avaamisesta ja/tai asiakkaan alueen käytön opastuksesta ja peritään 
korvauksena 30,00 €/käynti.  

Aueella ei vastaanoteta kantoja eikä yli 0,5 m3:n kiviä ja lohkareita. 

 

Kankaanpään kaupunki 
Rakennettu ympäristö-tulosalue 
 
 
 
Kuninkaanlähteenkatu 8, 2. krs, 38700 Kankaanpää 
 
Toimisto avoinna arkisin ma-pe klo 8-15. 
Toimisto, puh. 044 577 2610 tai 050 555 5930 
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