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Päivitys Kaivulupa.fi-käyttöehtoihin
Rulla nedåt för information på svenska.
Scroll down for information in English.

Hyvä Kaivulupa.fi-palvelun käyttäjä,
päivitämme hieman käyttöehtojamme 30.1.2020. Tärkeimmät muutokset:
1. Uusista käyttöehdoista löydät linkit yleisiin ohjeisiin kaukolämpö- ja maakaasulinjan
läheisyydessä työskentelyyn.
2. Olemme päivittäneet käyttöehtojen kieliasua entistä selkeämmäksi.

Lue uudet käyttöehdot tästä linkistä. Sinun on hyväksyttävä uudet käyttöehdot voidaksesi käyttää
palvelua 30.1. jälkeen. Hyväksy uudet käyttöehdot 30.1. jälkeen kirjautumalla sivustolle ja
valitsemalla [x] Olen lukenut ja hyväksyn käyttöehdot.
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Uppdatering till Kaivulupa.fi-användarvillkoren
Kära Kaivulupa.fi-användare,

vi kommer att ha en mindre uppdatering av våra användarvillkor den 30.1.2020. De viktigaste
förändringarna:
1. I de nya användarvillkoren hittar du länkar till allmänna instruktioner (på finska) för att
arbeta nära fjärrvärme- och naturgasledningar.
2. Vi har uppdaterat språket i användarvillkoren för att göra dem tydligare och lättare att
förstå.
Läs de nya villkoren genom den här länken. Du måste acceptera de nya användarvillkoren för att
använda tjänsten efter 30.1. Acceptera de nya villkoren genom att logga in i tjänsten efter 30.1. och
markera [x] Jag har läst användarvillkor och godtar dem.
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Update to Kaivulupa.fi terms of use
Dear Kaivulupa.fi user,
we will have a minor update to our terms of use on 30.1.2020. The main changes are as follows:
1. In the new Terms of Use you will find links to general instructions (in Finnish) for working
near district heating and natural gas pipelines.
2. We have updated the language of the Terms of Use to make them clearer and easier to
understand.
Read the new terms through this link. You must accept the new Terms of Use to use the Service
after 30.1. Accept the new terms by logging in the service after 30.1. and checking [x] I have read and
accept the terms of service.
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