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Linkkipuiston maan ja lumen vastaanottoalue 
Toimintaohje ja käyttöehdot  

 
Hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 20.11.2017 § 83 
Voimaantulo 1.12.2017 

1. Yleistä 

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

Ylijäämämaata, lumikuormia ja muuta Linkkipuiston ympäristöluvan mukaista materiaalia 
vastaanotetaan Kankaanpään kaupungin alueelta. 

Maa-ainesten ja lumen tuominen Linkkipuiston alueelle on maksullista. Palvelun käyttö 
edellyttää käyttäjän rekisteröimistä kulunvalvontajärjestelmään ja ajoneuvotunnistimen 
hankintaa. 

Linkkipuiston maan- ja lumenvastaanottopaikkaa hallinnoi ja ylläpitää Kankaanpään 
kaupungin Tekninen keskus Kuntatekniikka-tulosalue (palveluntuottaja). 

2. Palvelun käyttö 

Asiakas toimittaa kaupungille hakemuksen palvelun käyttöönotosta ennen tunnistimen 
luovuttamista ja vastaa antamiensa yritys- ja ajoneuvotietojen oikeellisuudesta ja tietojen 
päivittämisestä. Käyttölupa on yritys- ja ajoneuvokohtainen. 

Asiakas on velvollinen antamaan palvelun tarjoajalle käyttöluvan /tunnistimen 
rekisteröimiseksi vähintään seuraavat tiedot: 

- yrityksen tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, laskutusosoite ja yhteyshenkilön nimi ja 
yhteystiedot 

- ajoneuvon tiedot: ajoneuvotyyppi, rekisterinumero, lavakoko (m3) 
- lajike 

Palvelun tuottaja hyväksyy asiakkaan palvelun käyttäjäksi tarkastettuaan yrityksen 
tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. 

Palvelun tuottajalla on oikeus hylätä käyttöoikeushakemus perustellusta syystä. 
Palveluntuottajan on ilmoitettava hylkäysperuste hakijalle viipymättä.  

Kun asiakas on hyväksytty palvelun käyttäjäksi ja ajoneuvotunnistin on luovutettu 
asiakkaan käyttöön, syntyy osapuolten välille sopimus palvelun käytöstä. 
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Alueen käyttäjä sitoutuu tunnistimen lunastaessaan noudattamaan Linkkipuiston maan ja 
lumen vastaanottoalueen toimintaohjetta ja käyttöehtoja sekä teknisen keskuksen 
henkilöstön ohjeistusta alueen käytöstä. 

Asiakas vastaa siitä, että nämä käyttöehdot ovat ajoneuvon kuljettajan tiedossa ja että niitä 
noudatetaan. 

3. Tunnistautuminen 

Alueella on automatisoitu kulunvalvontajärjestelmä ja kuormakamera. Alueen käyttö 
edellyttää ajoneuvotunnistimen hankkimista.  

Ajoneuvotunnistin kiinnitetään näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasiin. Puomi avautuu 
tunnistimella ja sulkeutuu automaattisesti. Jokaisesta sisäänkirjautumisesta 
dokumentoidaan järjestelmään kuormatietojen lisäksi ajoneuvon tunnistetiedot, aikaleima 
sekä valokuva ajoneuvon etuosasta ja kuormasta. Palvelun tuottajalla on oikeus käyttää 
kuormakameratietoa kuormien laadun tarkkailussa. 

Ajoneuvokohtaisia tunnistimia maan ja lumen toimittamiseen voi lunastaa Kankaanpään 
Teknisen keskuksen toimistosta (Kuninkaanlähteenkatu 12). 

4. Vastaanottoehdot 
 
Maan ja muiden alueella vastaanotettavien lajikkeiden hinnat, aukioloajat ja 
toimintaohjeet löytyvät Kankaanpään kaupungin verkkosivuilta.  
 
Linkkipuiston vastaanottoalueen käyttöä valvotaan kulunvalvontajärjestelmällä, eikä 
alueella ole kaupungin päivystävää henkilökuntaa. Kuormien purkaminen alueella on 
mahdollista ympärivuorokauden. Ajoreitin ympäristön asukkaille aiheutuvan haitan 
vähentämiseksi tulee kuormien tuomisessa alueella noudattaa seuraavia ajoaikoja.  

o maan ajo arkisin klo 7-18 
o lumenajo klo 7-18 välisenä aikana, olosuhteiden sitä edellyttäessä on ajo kuitenkin 

sallittu ympärivuorokauden. 
 
Mikäli on poikkeustapauksessa tarvetta poiketa edellä mainituista ajoajoista, tulee siitä 
ilmoittaa etukäteen teknisen keskuksen yhteyshenkilölle (tai vikapäivystäjälle). 
 
Kuormat tulee purkaa vastaanotettavan lajikkeen mukaisesti merkityille sijoituspaikoille tai 
henkilökunnan erillisen ohjeistuksen mukaiseen paikkaan.  
 
Asiakas sitoutuu noudattamaan Linkkipuiston vastaanottoalueen kulloinkin voimassaolevia 
määräyksiä, viranomaislupien ehtoja ja vastaanottohenkilökunnan antamia ohjeita. 
 
Asiakas vastaa toimittamiensa maa-ainesten tai muiden lajikkeiden laadusta ja antamiensa 
tietojen oikeellisuudesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vastaanottoalueelle 
tuotavien kuormien alkuperän.  
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Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä alueelle toimitettavat kuormat. 
 

5. Vastaanotettavat lajikkeet 
 
Linkkipuiston alueella vastaanotetaan vain Linkkipuiston maankaatopaikan 
ympäristöluvassa sallittuja materiaaleja: 

- puhdasta maa-ainesta 
- lunta.  

 
Maa-ainekset eivät saa sisältää rakennus- tai sekajätettä, betonia, tiiliä, asfalttia, kantoja, 
risuja tai muuta jätteeksi luokiteltavaa ainesta. 
 
Maankaatopaikalle ei saa vastaanottaa maa-aineksia sellaisilta alueita, joita on käytetty 
ampumarata-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteenkäsittelyyn tai muuhun 
vastaavaan maaperää mahdollisesti pilanneeseen toimintaan, jollei haitta-aineiden 
pitoisuuksia ole luotettavasti selvitetty. Maankaatopaikalle sijoitettavan maa-aineksen 
sisältämien haitta-ainepitoisuuksien on alitettava valtioneuvoston pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) antaman asetuksen alemmat ohjearvot. 
 
Alueella voidaan ottaa vastaan myös rakennustoiminnassa syntyvää betonijätettä ja 
välivarastoida asfalttia. Betonin ja asfaltin toimittamisesta alueelle tulee aina sopia 
etukäteen Teknisen keskuksen yhteyshenkilön kanssa.  
 
Alueelle tuotujen vastaanottoehtojen vastaisten ainesten poistamisesta alueelta ja niiden 
asianmukaisesta käsittelystä tai loppusijoittamisesta vastaa niiden toimittaja. 
Vastaanottoehtojen vastaisten maa- tai muun aineksen kuormaamisesta ja siirtämisestä on 
palveluntuottajalla oikeus laskuttaa massojen alkuperäistä alueelle toimittajaa. 
 

6. Vastaanottomaksu 

Maan ja muiden lajikkeiden vastaanotosta peritään Kankaanpään kaupungin teknisen 
lautakunnan hyväksymät kulloinkin voimassaolevat, lajike- ja kuormakohtainen 
palvelumaksu.  

Kaupunki perii palvelunkäyttäjältä ajoneuvotunnistimesta tunnistinkohtaisen maksun 
(Teknisen keskuksen palvelumaksut), joka sisältää tunnistimen hankintahinnan lisäksi 
korvauksen tunnusten luomisesta ja hallinnoimisesta. 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

7. Laskutus 
 

Ajoneuvotunnistin rekisteröidään laskutettavalle yritykselle. Yksi tunnistin voi olla 

rekisteröity vain yhden yrityksen käyttöön. Kuormien laskutus perustuu 

kulunvalvontajärjestelmän automaattisesti rekisteröimiin tietoihin, jotka tallentuvat 

sähköiseen järjestelmään puomin lukijalaitteella alueelle sisään kirjauduttaessa 

(lajikekohtainen kuormamäärä). 
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Laskutus kuukausittain. Huomautusaika 8 pv ja maksuaika 21 pv. 

Viivästyskorko on korkolain mukainen.  

 

Mikäli asiakkaalla on palvelun käytöstä syntyneitä, erääntyneitä laskuja maksamatta, eikä 

niitä ole maksettu ensimmäisen maksumuistutuksen eräpäivään mennessä, on 

palveluntuottajalla oikeus perua palvelun käyttöoikeus kunnes erääntyneet maksut on 

suoritettu. 

 

8. Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa 
 

Asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia 

käyttöehtoja. 

Voimassa olevat käyttöehdot ja palvelumaksut ovat rekisteröityjen käyttäjien nähtävillä 

kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.fi/maanvastaanotto.  

 

Palveluntuottajalla on oikeus parantaa, täydentää ja muuttaa palvelujärjestelmää, 

kuormien toimittamisaikoja sekä muuttaa näitä käyttöehtoja. 

 

Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan etukäteen palvelun käyttäjille. Palveluntuottaja 

ilmoittaa käytettävyyteen liittyvistä muutoksista asiakkaalle viimeistään kuukautta ennen 

muutosta. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen 

kohdan 11 mukaisesti. 

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. 

 

9. Sopimusrikkomukset 
 

Sopimuksen vastainen menettely johtaa palvelun käyttöoikeuden peruuttamiseen ja 

vahingon korvaamiseen. 

 

Palvelun käyttöoikeuden peruuttaminen on yrityskohtainen ja koskee kaikkia yrityksen 

ajoneuvoja. 

 

Asiakas vastaa ajoneuvotunnistimen virheellisestä käytöstä ja virheellisistä tunnistuksista.  

Asiakas sitoutuu korvaamaan palvelun tuottajalle ja kolmannelle osapuolelle 

aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti. 

 

Palveluntuottaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, 

joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan 

kohtuuttomasta vaikeutumisesta.  
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10. Tietosuoja 
 

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palvelun tuottajan arkistointiohjeen mukainen 

aika. 

 

Järjestelmään kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa 

olevan henkilötietolain mukaisesti. 

 

Asiakas on tietoinen, että tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. 

Palveluntuottaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti 

hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmään.  

 

11. Käyttöoikeuden voimassaolo 
 

Palvelun käyttöoikeus tulee voimaan heti, kun palveluntuottaja on hyväksynyt asiakkaan 

sekä ajoneuvotunnistin on rekisteröity järjestelmään ja luovutettu asiakkaalle. Palvelun 

käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. 

 

Palvelun tuottajalla on oikeus rajoittaa tai estää palvelun käyttö siten kuin näissä 

käyttöehdoissa on sanottu. 

 

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen lähettämällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen. 

Irtisanominen tule voimaan kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 

 

12. Erimielisyydet 
 

Mahdolliset palvelun tarjoajan ja asiakkaan väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 

osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita 

ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.  

 
13. Yhteystiedot 

 
Maan ja lumen vastaanotto
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, puh. 044 577 2639 (vastuuhenkilö) 

Vikapäivystys, puh. 044 578 1923 (virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin)
 
Hakemukset palvelun käytöstä ja ajoneuvotunnistimien hankinta
Kankaanpään kaupunki, Tekninen keskus, PL 36, 38701 Kankaanpää
Toimistosihteeri, puh. 044 577 2610
Toimisto avoinna arkisin klo 8.00 - 15.00 (käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 8) 
Sopimusasiat: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, puh. 044 577 2619

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

