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KAJAANIN KAUPUNGIN MAANLÄJITYSALUEIDEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Yhteyspiste: Kajaanin kaupungin varikko, Timperintie 3, 87400 Kajaani.
Puhelinvaihde (08) 61551 ma-to klo 9.00–15.00, pe klo 9.00–14.00.
1. Nämä käyttösäännöt koskevat Kajaanin kaupungin ylläpitämiä ympäristöluvitettuja maankaatopaikkoja, joita käytetään maanläjitykseen. Kajaanin kaupungin maanläjityspaikkojen käyttö perustuu ympäristölupaan. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan ympäristölupaan ja sen ehtoihin.
Luvan kopion saa pyytämällä kaupungin varikolta. Näissä säännöissä alueella tarkoitetaan alueelle kulkevaa tiestöä yleisentien ja kippauspaikan välillä, läjityspenkkaa ja kippaus- sekä
kääntöaluetta.
2. Maanläjitysalueelle tuotavasta maasta on tehtävä aina ennakkoilmoitus. Maan ajo ilmoitetaan
vähintään vuorokautta ennen aloitusta soittamalla kaupungin varikolle 08-61551(vaihde)
3. Kajaanin kaupunki on oikeutettu valvomaan alueiden käyttöä kameravalvonnalla henkilötietosuojalain ohjeiden mukaisesti. Kameravalvonnan rekisteriseloste on toimitettu tietosuojavaltuutetulle. Rekisteriselosteen kopio on nähtävillä kaupungin varikolla.
Aluetta käyttävän on ilmoitettava ajetut massat yhden (1) kuukauden määräaikana, kuukauden
15. päivään mennessä erillisellä raportointitaulukolla. Maanläjitysraportointiin soveltuu myös
yrityksen omista järjestelmistä saadut raportit. Ilmoitukset ajetuista massoista tehdään joko
sähköpostitse kadut.puistot@kajaani.fi tai postitse Kajaanin kaupunki, konevarikko/ maanläjitys, PL 133, 87101 Kajaani. Läjitykseen ajetuista massoista veloitetaan toimijalta kulloinkin
voimassa oleva läjitystaksa (erillinen hinnasto).
Ilmoittamatta jättämisestä Kajaanin kaupunki on oikeutettu asettamaan toimija alueiden käyttökieltoon toistaiseksi ja perimään ko. toimijalta 300,00 € (alv 0 %) tarkastusmaksu.
4. Alueen käyttö on sallittua ma - to klo 7:30–15.00, pe klo 7:30–13:00. Muina aikoina alueelle ei
saa tuoda massoja, ilman erillistä sopimusta. Kajaanin kaupunki ei järjestä konetyötä läjitysalueelle tämän varsinaisen käyttöajan ma - to klo 7:30–15.00, pe klo 7:30–13:00.) ulkopuolella.
5. Puomi on pidettävä ehdottomasti kiinni muina kuin valvottuina aikoina (Ympäristöluvan ehto).
6. Mikäli alueita käytetään erikseen sovittuna aikoina (iltaisin, yöllä tai viikonloppuna/ juhlapyhinä)
on käyttäjän huomioitava mm. seuraavat asiat:
- Alueiden käytöstä sovitaan vähintään 1 arkivuorokausi sähköpostilla alueesta vastaavan
kaupungin yksikön kanssa.
- Kaupunki ei järjestä alueen ylläpitäjänä mitään kone-, henkilö- tai kunnossapitopalveluja
maanläjitysalueille varsinaisen käyttöajan ulkopuolella
- Varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kohteissa on vain kamera- ja pistokoeluontoinen valvonta
- Kaupunki ei vastaa toimijan työturvallisuudesta
- Aluetta käyttävä ei saa toiminnallaan haitata muiden aluetta käyttävien toimintaa
7. Alueita käyttävä toimija ei ole välttämättä työ- tai urakkasopimussuhteessa Kajaanin kaupunkiin.
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8. Aluetta voi käyttää yhtä aikaa useampi toimija. Alueen jokainen käyttäjä sitoutuu vastaamaan
alueen sääntöjen ja lupaehtojen mukaisesta toiminnasta. Mikäli käyttäjä havaitsee alueen väärinkäyttöä, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä väärinkäyttäjälle ja aluetta hallinnoivalle kaupungin toimialalle.
9. Maanläjitysalueille saa tuoda vain puhtaita kaivumaita, ei mitään muuta jätettä tai pilaantuneita
maa-aineksia. Tätä sääntöä rikkonut käyttäjä ilmoitetaan poliisille ja asetetaan alueiden käyttökieltoon toistaiseksi.
10. Aluetta käyttävän on huomioitava, että läjitysalueilla voi olla jyrkkiä sortuvia rinteitä, irtokiviä,
kuoppia, liejua tms. liikkumista rajoittavia tekijöitä. Mikäli liikennealueissa on epätasaisuuksia
tai ne liettyvät, voi käyttäjä parantaa sitä kustannuksellaan, tilaaja ei takaa mitään kunnossapitotasoa alueen liikennealueille. Alue pyritään pitämään liikennöintikelpoisena maansiirtoajoon
tarkoitetuille ajoneuvoille.
11. Alueella liikennöinti ja liikkuminen ovat käyttäjän vastuulla. Tilaaja ei vastaa alueella tapahtuneista kone-, ajoneuvo-, omaisuus- tai henkilövahingoista. Alueet eivät ole tie-, katu- tai liikennealuetta.
12. Alueelle tuotavat kuormat on kipattava mahdollisimman lähelle penkereen reunaa tai reunalta
alas, turvallisuus huomioon ottaen. Aluetta hoitavalla henkilöstöllä on oikeus määrätä purkupaikka tai estää kuorman purkaminen, mikäli on havaittavissa sääntöjen vastainen toiminta.
13. Aluetta hoitaa pääsääntöisesti Kajaanin kaupungin konevarikon oma kalusto tai kaupungin
puitesopimusurakoitsija. Alueella työskentelevällä koneenkuljettajalla on täysi toimivalta alueen
valvonnassa ja käytönohjauksessa. Erikseen sovittaessa on mahdollista, että läjitysaluetta
käyttävältä toimijalta ostetaan läjitysalueen hoitoon liittyvää konetyötä.
14. Kajaanin kaupungilla on oikeus käyttää maanläjitysalueita muuhunkin tarkoitukseen kuin läjitysalueiksi, huomioiden ympäristöluvan ehdot.
Kajaani 22.2.2016

Matti Nousiainen
kaupungininsinööri
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