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Päivitys Kaivulupa.fi käyttöehtoihin
Hyvä Kaivulupa.fi-palvelun käyttäjä,
Päivitämme hieman käyttöehtojamme 30.3.2019. Uusissa käyttöehdoissamme
1. Kerromme entistä selkeämmin kuka maastonäytön järjestää. Tämä taho on vastuussa
maastonäytön oikeellisuudesta.
2. Löydät päivitetyt yleiset teleoperaattoreiden kaivuohjeet.
3. Varaudumme siihen, että voimme palvella johtotietojen kyselijöitä entistä kattavammin
yhteistoiminnalla muiden alan toimijoiden kanssa.

Lue uudet käyttöehdot tästä linkistä. Sinun on hyväksyttävä uudet käyttöehdot voidaksesi käyttää
palvelua 30.3. jälkeen. Hyväksy uudet käyttöehdot kirjautumalla sivustolle ja valitsemalla [x] Olen
lukenut ja hyväksyn käyttöehdot 30.3. jälkeen.
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Uppdatering till Kaivulupa.fi-användarvillkoren
Kära Kaivulupa.fi-användare,
Vi kommer att ha en mindre uppdatering av våra användarvillkor den 30.3.2019. I våra nya
användarvillkor
1. Vi kommer tydligare att berätta för vem som organiserar kabelmarkerigen.
Kabelmarkeringens organiserare bär ansvaret för kabelmarkeringens noggrannhet och
korrekthet.
2. Vi har uppdaterade teleoperatörernas allmänna instruktioner (på finska)
3. Vi bereder oss för att betjäna er med mer omfattande täckning genom samarbete med andra
aktörer inom industrin.

Läs de nya villkoren genom den här länken. Du måste acceptera de nya användarvillkoren för att
använda tjänsten efter 30.3. Acceptera de nya villkoren genom att logga in i tjänsten och markera [x]
Jag har läst användarvillkor och godtar dem efter 30.3.
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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 30.3.2019. In our new terms of use
1. We will more clearly tell who organizes the cable marking. The organizer of the cable
marking is responsible for the accuracy and correctness of the cable marking.
2. We have the updated general instructions of telecom operators (in Finnish)
3. We prepare to serve you with more extensive coverage through collaboration with other
players in the industry.

Read the new terms through this link. You must accept the new Terms of Use to use the Service
after 30.3. Accept the new terms by logging in the service and checking [x] I have read and accept the
terms of service after March 30.
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