Kiertomaa Oy:n lievästi pilaantuneiden ja
jätteensekaisten maa-ainesten vastaanottoehdot
17.3.2020
Vastaanottoehdot koskevat Kiertomaa Oy:n Saramäen materiaaliterminaalin aluetta (Asutustie 66,
20380 Turku) ja terminaaliin tuotavia lievästi pilaantuneita ja jätteensekaisia ylijäämämaa-aineksia.
Tuomalla tällaisia ylijäämämaa-aineksia Saramäen materiaaliterminaaliin, toimittaja sitoutuu
noudattamaan näitä vastaanottoehtoja.
Vastaanottoehdot:
1) Lievästi pilaantuneilla maa-aineksilla näissä ehdoissa tarkoitetaan VNa 214/2007 asetuksen
mukaisia haitta-aineiden kynnysarvot ylittäviä mutta alemman ohjearvon alittavia maa-aineksia.
Jätteensekaisella maa-aineksella tarkoitetaan muutoin puhdasta maa-ainesta, mutta jonka seassa
on mekaanisesti erotettavissa olevia vaarattomia jätteitä (esim. puuta, tiiltä, kantoja).
2) Ennen lievästi pilaantuneiden tai jätteensekaisten maa-ainesten toimittamista Saramäen
materiaaliterminaaliin, tulee niiden haltijan olla Kiertomaan edustajaan yhteydessä. Lisäksi lievästi
pilaantuneista maa-aineksista eli haitta-aineiden kynnysarvot ylittävistä mutta alemman ohjearvon
alittavista maa-aineksista tulee aina toimittaa haitta-ainetutkimusten tulokset ennen kuorman
toimittamista Saramäen materiaaliterminaaliin. Jätteensekaisista maa-aineksista tulee etukäteen
ilmoittaa tiedot siitä, millaista jätettä maa-aineksen joukossa on.
3) Lievästi pilaantuneen tai jätteensekaisen maa-aineksen haltijan on huolehdittava, että
siirtoasiakirja on mukana maa-aineksen siirron aikana ja että siirtoasiakirja luovutetaan jätteen
vastaanottajalle siirron päätyttyä. Lievästi pilaantuneita tai jätteensekaisia maa-aineksia ei
vastaanoteta ilman siirtoasiakirjaa. Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai olla
hyväksymättä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat. Siirtoasiakirjan tulee
sisältää seuraavat tiedot:
maa-aineksen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja
yhteystiedot
maa-aineksen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka
maa-aineksen määrä
maa-aineksen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta
maa-aineksen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja vastaanotetun jätteen
määrästä
4) Ohjeiden vastaisesti alueelle tuoduista maa-aineksista ja materiaaleista on niiden tuojalla täysi
vastuu.
5) Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten toimittajalta peritään 1000 euron vahinkomaksu.
6) Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten toimittaja vastaa tuotujen maa-ainesten
aiheuttamista ylimääräisistä tutkimus-, puhdistus-, kuljetus- ja loppusijoituskustannuksista.
Kiertomaa perii tämä kustannukset materiaalin toimittajalta täysimääräisesti.
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7) Maa-ainesten toimittaja ja tämän työntekijät sitoutuvat noudattamaan Saramäen
materiaaliterminaalin toimintaohjeita ja kenttähenkilökunnan ohjeistuksia, muun muassa
kulkemaan autovaa’an kautta sekä alueelle saapuessaan että alueelta poistuessaan.
8) Kiertomaa Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja.
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