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Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot
1.

Määritelmät
Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-,
kaukolämpö-, kaasujohtoja sekä näiden liitosrakenteita ja suojarakenteita, kuten
suojaputkia.
Johtotiedoilla tarkoitetaan tietoja maanalaisista rakenteista. Palvelussa voi olla
tietoja myös osittain tai kokonaan maanpäällisistä rakenteista.
Kaivulupa.fi
on
selainpohjainen
johtotietojen
selvityspalvelu
ja
yhteystietopankki. Palveluratkaisun on toteuttanut ja sitä ylläpitää Keypro Oy
(Palveluntarjoaja).
Johdonomistajalla tarkoitetaan yhtiötä tai yhteenliittymää, jonka tietoja palvelun
avulla on löydettävissä.
Johtotietojen hakija on henkilö, joka palvelua hyväksikäyttäen hankkii tietoja
johdonomistajista tai maanalaisista rakenteista.
Näyttöurakoitsija on kaapelinäyttöjä toteuttava asiantuntija, joka työnsä
toteuttamiseen mahdollisesti tarvitsee tämän palvelun tuottamia paikka- ja
yhteystietoja.
Kaikista palvelun käyttäjistä käytetään näissä käyttöehdoissa yhteisnimitystä
Käyttäjä.

2.

Palvelun tarkoitus
Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu on tarkoitettu niille johdonomistajille ja
johtotietojen
hakijoille
(ml.
näyttöurakoitsijat),
jotka
työssään
maanrakennustoimintaan tai verkkojen suunnitteluun liittyen tarvitsevat ja
hyödyntävät tietoja maanalaisten rakenteiden sijannista ja/tai ominaisuuksista
yleisillä alueilla Suomessa. Palvelun käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua voimassaolevien lakien mukaisesti.
Käyttäjän on syytä huomioida, ettei hän tätä palvelua hyödyntäessään millään
tavoin vapaudu lakien ja asetusten velvollisuudesta liittyen lupiin,
johdonomistajien kaivuohjeisiin, turvallisuusmääräyksiin tai muihin työn
tuomiin vastuisiin. Kiinteistöjen alueilla olevista johdoista on aina syytä
tarkistaa maanalaisten rakenteiden sijannit kiinteistön omistajalta tai tämän
valtuuttamalta taholta.
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Käyttäjä on tutustunut ennen töihin ryhtymistä teleoperaattoreiden yleisiin
ohjeisiin:
OHJEET TYÖSKENTELYSTÄ TELEKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ
MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN
TIETOLIIKENNELAITTEET
Käyttäjä hyväksyy, että yksityisten kiinteistöjen alueilla johtotiedot ovat
saatavilla yleensä kiinteistön haltijalta eikä Kaivulupa.fi-palvelu välttämättä
sisällä näitä.
Käyttäjä hyväksyy, että palvelussa ei välttämättä ole kaikkia johdonomistajia
alueelta; esim. telematiikka ja liikenteenohjauskaapeleiden tiedot ovat monin
paikoin puutteelliset. Myös monien viranomaisverkkojen tiedot ovat monin
paikoin puutteelliset.
Käyttäjä
huomioi
myös
mahdollisen
vesitai
viemäri
tai
kuituverkkoosuuskunnan johtojen olemassaolon kaivualueella, vaikka näitä ei
Kaivulupa.fi –palvelussa olisikaan.
3.

Vastuunrajoitukset
Kaivulupa.fi pyrkii varmistamaan välittämiensä tietojen oikeellisuuden, mutta ei
tietojen välittäjänä vastaa johdonomistajien paikka- tai yhteystietojen
oikeellisuudesta tai tarkkuudesta.
Palvelu ei vastaa teknisten ongelmien aiheuttamista häiriöistä käytettävyydelle.
Vaikka Kaivulupa.fi pyrkii tarjoamaan palvelua keskeytyksettä 24/7 periaatteella, käyttökatkoja voi syntyä huoltojen, asennustöiden ja
aineistopäivitysten vuoksi.
Käyttäjä hyväksyy sen, että hän yksin on vastuussa itselleen ja kolmansille
osapuolille näiden ehtojen rikkomisesta ja kaikista niiden seuraamuksista.

4.

Ehtojen hyväksyntä
Jotta Käyttäjä voi käyttää Kaivulupa.fi –palveluja, on hänen rekisteröitymisen
yhteydessä hyväksyttävä nämä ehdot. Tämä tapahtuu klikkaamalla silloin kun
palvelu tarjoaa tämän vaihtoehdon käyttöliittymässä. Jos Käyttäjä käyttää
palvelua ilman rekisteröitymistä, ymmärtää ja hyväksyy hän tällöinkin olevansa
palvelun tarjoajan ehtojen velvoitteiden alaisuudessa.
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Ehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Uusien muutettujen ehtojen
tullessa voimaan kysytään Käyttäjältä kohdan 4 menetelmillä uudestaan,
hyväksyykö Käyttäjä uudet tarkistetut ehdot. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutettuja
ehtoja, hän voi halutessaan lopettaa palvelun käytön.

6.

Käyttäjätunnukset ja salasanat
Käyttäjä on vastuussa kaikkien tunnusten ja salasanojen pysymisestä salassa
ulkopuolisilta tahoilta. Mikäli Käyttäjä havaitsee palvelun käyttöoikeutensa
joutuneen ulkopuolisen tietoon, hän sitoutuu vaihtamaan salasanansa
viivytyksettä kaivulupa.fi sivuston toiminnoin tai soittamalla palvelun
puhelinpalveluun numerossa 0800-133544.

7.

Palvelun oikeus tallentaa ja välittää tietoja
Käyttäjä hyväksyy, että Kaivulupa.fi -palvelulla on oikeus tallentaa käyttäjistään
rekisteriselosteessa (Liite 1) mainitut tiedot. Käyttäjä hyväksyy, että
Kaivulupa.fi voi välittää tietoja palveluun tehdyistä johtoselvityspyynnöistä ja
suunnitteluilmoituksista palvelun johdonomistajille, kaapelinäyttäjille,
viranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjän tilatessa
maksullisen näytön käyttäjän ilmoittamat laskutustiedot voidaan välittää
Palvelun toimesta näyttöön liittyville Johdonomistajille ja näyttöurakoitsijoille
laskutusta varten.

8.

Sopimuksen päättyminen
Sopimus on Käyttäjän hyväksynnän jälkeen voimassa toistaiseksi. Käyttäjä
voidaan sulkea palvelun ulkopuolelle välittömästi, jos hänen havaitaan
rikkoneen näitä käyttöehtoja tai jos tietoja käytetään lain ja asetusten vastaisesti
tai jos palveluja käyttämällä aiheutetaan kohtuutonta haittaa palvelun tarjoajalle,
palvelun muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

9.

Lain soveltaminen ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin. Jos
erimielisyyksistä ei neuvotteluteitse ole pystytty pääsemään ratkaisuun, Käyttäjä
hyväksyy Suomen tuomioistuimien toimivallan ratkaista avoimeksi jääneet
oikeudelliset kysymykset. Näiden ehtojen noudattamiseen sovelletaan Suomen
lakia.

Liite 1: Rekisteriseloste.
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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.9.2016

Nimi

Keypro Oy
Osoite

Horsmakuja 8A3, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Uusitalo
Yhteyshenki- Kirmo
Osoite
lö rekisteriä Horsmakuja 8A3, 01300 Vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0500-439125, kirmo.uusitalo@keypro.fi

3
Kaivulupa.fi -palvelun käyttäjärekisteri
Rekisterin
nimi
4
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää Keypro Oy:n kaivulupa.fi -internet-palvelun asiakasHenkilötieto- /yhteistyökumppanien yhteystietoja.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, käyttäjätunnus, salasana (kryptattuna), yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite),
henkilötunnus (tallennetaan vain maksullisen näyttötilauksen yhteydessä) sekä yrityksen yhteystiedot
ja y-tunnus.

6
Ei ole, palvelun käyttäjät voivat lisätä ja päivittää tietojaan itse.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Kaivulupa.fi johtoselvityspyyntöjen tiedot ovat Kaivulupa.fi -palvelun johdonomistajien ja
Tietojen
näyttöurakoitsijoiden käytettävissä. Näyttöpyyntöjen ja näyttötilauksiin liittyvät tiedot ovat
säännäyttöurakoitsijan käytettävissä.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on tietokannassa, johon pääsy on vain salassapitosopimuksen allekirjoittaneella Keypro
Oy:n henkilöstöllä.

