
 

 

 

 

Käyttöehdot lumen ja maan vastaanotolle Vantaalla 

 

YLEISTÄ 
⚫ Vantaan kaupunki (jäljempänä palvelun tarjoaja) ottaa vastaan puhtaita ylijää-
mämaita ja talvisin kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta vastaanottopai-
koillaan (jäljempänä palvelu). 
⚫ Vantaan kaupungin alueelta siirrettyjä ylijäämämaita otetaan vastaan Petikon-
mäen maanvastaanottopaikalla osoitteessa Pyymosantie 100, 01680 Vantaa.  
⚫ Lumenvastaanottopaikat sijaitsevat Kivihaassa, osoitteessa Koisotie 10, 
01300 Vantaa, Vehkalanmäessä Vehkalantien päässä ja Kulomäessä Kulokuk-
kulankujalla. 
⚫ Maa-aineksien ja lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja asiak-
kuus edellyttää yrityksen/toimeksiantajan/liikennöitsijän (jäljempänä asiakas) re-
kisteröitymistä sähköiseen järjestelmään palvelun käyttäjäksi.   
⚫ Sähköinen järjestelmä mahdollistaa kulun vastaanottopaikoille sekä kuormien 
laskutuksen.  
⚫ Kulmakorvessa sijaitseville erillisalueille voidaan lisäksi vastaanottaa stabiloitua 
maata ja kantoja kaupungin rakennuttamista kohteista. Kantojen tuominen on 
maksutonta.   
⚫ Palvelun käyttäjäksi rekisteröitynyt asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyt-
töehtoja.  

 

PALVELUN KÄYTTÖ 
⚫ Asiakas vastaa hakemuksen tekemisestä sähköisen palvelun käyttäjäksi sekä 
yritystä ja ajoneuvoja koskevien tietojen päivittämisestä ja oikeellisuudesta.   
⚫ Ajoneuvo voi olla rekisteröitynä vain yhden asiakkaan nimiin kerrallaan.  
⚫ Ajoneuvo voidaan järjestelmän puitteissa antaa tai siirtää tilapäisesti toiselle 
rekisteröityneelle asiakkaalle käyttöön toisen asiakkaan luvalla tai toimesta.  
⚫ Laskut kohdistuvat rekisteritietojen perusteella vastaanottopaikalle tuotujen 
kuormien mukaisesti.  
⚫ Palvelun tarjoaja hyväksyy asiakkaan palvelun käyttäjäksi, tarkastettuaan ensin 
asiakkaan luottokelpoisuuden ja mahdolliset laskusaatavat.  
⚫ Kun asiakas on hyväksytty palvelun käyttäjäksi, syntyy osapuolten välille sopi-
mus palvelun käytöstä.  
⚫ Palvelun tarjoaja voi hylätä käyttöoikeushakemuksen perustellusta syystä, 
mutta on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisesta hylkäyksen syystä 
viipymättä.  
⚫ Ajoneuvon haltija voi pyytää kirjallisesti palvelun tarjoajaa poistamaan omat ajo-
neuvonsa asiakkaalta, joka on asetettu konkurssiin, tai jonka käyttöoikeuden 



kaupungit ovat peruuttaneet sopimusrikkomuksen tai maksamattomien laskujen 
vuoksi, tai muusta perustellusta syystä.  
⚫ Asiakas vastaa siitä, että nämä käyttöehdot ovat alihankkijoidensa ja/tai ajo-
neuvon kuljettajan tiedossa.  

 

TUNNISTAUTUMINEN 
⚫ Ajoneuvon tunnistaminen vastaanottopaikalla perustuu ensisijaisesti automaat-
tisen  
rekisterikilpikameran kuvatunnistukseen. 
⚫ Ajoneuvon kuormasta otetaan myös valokuva. Valokuvat poistuvat rekisteristä 
automaattisesti tietyn ajan kuluessa.   
⚫ Asiakas vastaa siitä, että ajoneuvon rekisterikilpi on näkyvissä ja tunnistetta-
vissa ajoneuvon edestä.   
⚫ Jokaisesta vastaanottotapahtumasta dokumentoidaan järjestelmään kuorman 
tietojen lisäksi ajoneuvon tunnistetiedot, aikaleima sekä valokuva ajoneuvon etu-
osasta ja kuormasta.  

 

VASTAANOTTOMAKSU 
⚫ Vastaanottopaikkojen voimassa olevat kippaushinnat, aukioloajat ja toiminta-
ohjeet löytyvät Vantaan kaupungin Internet -sivuilta ja tämän palvelun sivuilta.   
 
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/asiakaspal-
velu/maanlajitys_ja_lumen_vastaanotto 
 
https://www.vastaanottopisteet.vantaa.fi 
 
⚫ Muina aikoina kuormien tuominen alueelle on kielletty.  
⚫ Mahdollisesta toiminta-ajan ulkopuolella tapahtuvasta vastaanotosta on aina 
sovittava erikseen.   
⚫ Vastaanottopaikkojen kuormataksan suuruudesta päättää Vantaan kaupunki 
(Tekninen lautakunta).  

 

LASKUTUS 
⚫ Palveluun rekisteröitynyt asiakas sitoutuu maksamaan nimiinsä rekisteröidyn 
ajoneuvon kuljettaman maan tai lumen vastaanottomaksun Vantaan kaupungille.  
⚫ Laskutusjakso määritellään erikseen, huomautusaika 8 pv ja maksuaika 21 pv.  
⚫ Viivästyskorko on korkolain mukainen, minkä lisäksi laskutetaan mahdolliset 
perimiskulut.  
⚫ Mikäli asiakkaalla on palvelun käytöstä syntyneitä erääntyneitä laskuja maksa-
matta, eikä niitä ole maksettu ensimmäisen maksumuistutuksen eräpäivään men-
nessä, palvelun tarjoaja peruu käyttöoikeuden palveluun, kunnes maksut on suo-
ritettu. Palvelun käyttöoikeuden peruuttaminen koskee kaikkia Vantaan kaupun-
gin lumen- ja maanvastaanottopaikkoja. 
⚫ Puomijärjestelmän käytöstä ei veloiteta.  

 

 



VASTAANOTTOEHDOT 
⚫ Asiakas sitoutuu noudattamaan maan vastaanottoalueella kulloinkin voimassa 
olevia määräyksiä, viranomaislupien ehtoja ja vastaanottohenkilökunnan ohjeita. 

 

Maanvastaanotto 
(Pyymosantie 100) 

⚫ Vastaanottopaikoille saa tuoda vain puhdasta maa-ainesta.  
⚫ Vastaanotetusta maa- ja kiviaineskuormasta on ilmoitettava vastaanottojärjes-
telmään seuraavat tiedot: kuormakoko (akselimäärä/kuormamalli), laatu (kantava, 
savi, lieju, louhe) ja alkuperä (työmaaosoite).  
⚫ Ajaessaan kuorman vastaanottopaikalle Asiakas vakuuttaa sähköiseen järjes-
telmään antamansa tiedot oikeiksi ja kuorman lupaehtojen mukaiseksi.   
⚫ Tietoja tuoduista kuormista voi tarkastella ja tarvittaessa tulostaa sähköisestä 
järjestelmästä.  
 

Lumen vastaanotto 
(Koisotie 10, Vehkalantie, Kulokukkulankuja) 

⚫ Lumenajo on sallittu vain kaupungin internet-sivuilla ja vastaanottopaikoilla il-
moitetuin ehdoin.  
⚫ Vastaanottopaikoille saa tuoda vain puhdasta ja jätteetöntä lunta.  
⚫ Alueen valvojalla on oikeus kuormien sisällön tarkastuksiin.  
⚫ Mikäli alueelle tuodaan epäpuhdasta lunta, asiakas on velvollinen maksamaan 
puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset.  
⚫ Suljetuksi merkitylle vastaanottopaikalle tai sen viereen ei lunta saa tuoda. Jos 
kulunvalvonta tai puomi ovat epäkunnossa, on asiakkaan ilmoitettava viasta opas-
tetaulussa osoitettuun päivystysnumeroon ja tarvittaessa käytettävä muita vas-
taanottopaikkoja.  
⚫ Lumen tuominen muille kaupungin omistamille alueille on kielletty.  

 

MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA 
⚫ Asiakkaan ja palvelun tarjoajan välillä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia 
käyttöehtoja.  
⚫ Voimassa olevat käyttöehdot ovat rekisteröityneiden käyttäjien nähtävillä säh-
köisen vastaanottopalvelun kohdassa ”Käyttöehdot”.  
⚫ Palvelun tarjoajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa tietojär-
jestelmän palveluiden ominaisuuksia ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä käyttö-
ehtoja.   
⚫ Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sähköpos-
tilla.  
⚫ Palvelun tarjoaja ilmoittaa käytettävyyteen liittyvistä muutoksista asiakkaalle vii-
meistään kuukautta ennen muutosta.  
⚫ Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen.  
⚫ Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.  

 

  



 

SOPIMUSRIKKOMUKSET 
⚫ Sopimuksen vastainen menettely johtaa palvelun käyttöoikeuden peruuttami-
seen ja vahingon korvaamiseen.  
⚫ Palvelun käyttöoikeuden peruuttamisseuraamus on yrityskohtainen (ei ajoneu-
vokohtainen) ja koskee yrityksen kaikkia ajoneuvoja.  
⚫ Asiakas sitoutuu korvaamaan palvelun tarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle 
aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä.   
⚫ Palvelun tarjoaja ei vastaa välillisestä vahingosta.  
⚫ Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä 
tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.  

 

TIETOSUOJA 
⚫ Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palvelun tarjoajan arkistointiohjeen 
mukainen aika.  
⚫ Järjestelmään kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voi-
massa olevan henkilötietolain mukaisesti.  
⚫ Asiakas on tietoinen, että tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Pal-
velun tarjoajat pyrkivät järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hy-
väksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.  
⚫ Käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelutunnisteet 
ovat asiakaskohtaisia, eikä asiakas saa niitä luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. 
Asiakas vastaa ulkopuolisen käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahin-
goista ja kustannuksista.  

 

KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO 
⚫ Palvelun käyttöoikeus tulee voimaan heti palvelun tarjoajan hyväksyttyä asiak-
kaan ja on voimassa toistaiseksi.   
⚫ Palvelun tarjoajalla on oikeus rajoittaa tai estää palvelun käyttö siten kuin näissä 
käyttöehdoissa on sanottu.  
⚫ Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen lähettämällä kirjallisen irtisanomisilmoi-
tuksen.  
⚫ Irtisanominen tulee voimaan kuukauden kuluttua irtisanomisesta.  

 

ERIMIELISYYDET 
⚫ Mahdolliset palvelun tarjoajan ja asiakkaan väliset erimielisyydet pyritään rat-
kaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asi-
assa sovintoon, riita ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa noudattaen 
Suomen lainsäädäntöä. 
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