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OHJE VANHATIEN LUMENVASTAANOTTOALUEEN KÄYTTÄJÄLLE

1. VASTAANOTETTAVA LUMI

Lumenvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä
hiekoitushiekkaa.

1.1. Lumenvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä,
yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata,
rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä tms.

2. AUKIOLOAJAT

Punnituskoodilla lumen tuonti mahdollista arkisin klo 7.00 – 16.00, ja lumisateen jälkeen klo 6.00 – 22.00.

3. AJONEUVOT

Lumenvastaanottoalueelle voidaan ottaa lunta normaalilla maansiirtokalustolla varustetuilla autoilla.

4. LAVAN MITTAAMINEN

Koska lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen, täytyy kuljetusliikkeen ilmoittaa valmistajan kertoma lavan
vesitilavuus (m3), tai mitata lavan koko 1 cm:n tarkkuudella:

Sisäpituus _______ cm / 100 =  _______ m
Sisäleveys _______ cm / 100 =  _______ m
Korkeus  ________ cm / 100 = ________ m

Lavan koko (pituus [m] x leveys [m] x korkeus [m]) _______ m3

5. PUNNITUSKOODIT

Mscales punnituspalvelun käyttämistä varten kuljettaja tarvitsee älypuhelimen tai tabletin. Punnituskoodin
saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa
osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

Tilauslomake punnituskoodien tilaamiseksi ja ohje kuljettajalle löytyy https://salpamaa.fi/vastaanotto-
ohjeet/mscales-punnituspalvelu/.

Punnituskoodi lähetetään tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.
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6. TOIMIMINEN LUMENVASTAANOTTOALUEELLA

6.1. Kuorman tunnistaminen ja portin avaaminen tunnistekortilla

Käytä punnituskoodia tekstiviestin linkistä tai mene osoitteeseen mscales.com/code ja kirjoita
punnituskoodi.

Kirjoita rekisterinumero yhteenkirjoitettuna ilman väliviivaa. Lumikuutiot erotetaan väliviivalla, koska
samalla ajoneuvolla voi olla erikokoisia lavoja, esim. ABC123-17.

Työmaatietokenttä on pakollinen. Kirjoita siihen työmaan numero tai osoite, josta lumikuorma on
noudettu.

Punnituskoodin käyttäjä vastaa siitä, että samalla puominaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai
asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan
alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

6.2. Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo
ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa, ilmoitathan ongelmasta Salpamaan henkilökunnalle.
Yhteystiedot ovat ohjeen lopussa.

6.3 Punnituskoodin väärinkäyttö

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista punnituskoodeista. Väärinkäytetty punnituskoodi
poistetaan vaakaohjelmasta ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

7. MAKSUTAVAT

Maksaminen edellyttää aina tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa
osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

8. TURVALLISUUS

Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä ja heijastimilla varustettuja työvaatteita ja turvajalkineita. Varo
liikkuvia ajoneuvoja, alueella voi liikkua pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja ja muita työkoneita.

Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava videovalvonta.
Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottopaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä
välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on
ehdottomasti noudatettava.
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9. YHTEYSTIEDOT

Vanhatien lumenvastaanottoalue
Kahdenkalliontie, 15240 Lahti

Salpamaa Oy, 050 559 4174


