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Kiertomaa Oy:n betoni- ja tiilijätteen vastaanottoehdot
3.11.2021
Vastaanottoehdot koskevat Kiertomaa Oy:n Saramäen materiaaliterminaalin aluetta (Asutustie 65,
20380 Turku).
Vastaanottoehdot
Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava jätelain (646/2011) 121 §:n mukainen siirtoasiakirja.
Jätteen haltija laatii kuormakohtaisen siirtoasiakirjan, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:
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jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot
jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka
jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista (esim. 17 01 01 betoni)
jätteen määrä
jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta
jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja
vastaanotetun jätteen määrästä

Jätteen haltijan on huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että
siirtoasiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle jätteen siirron päätyttyä. Jätettä ei vastaanoteta
ilman siirtoasiakirjaa. Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä
alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.
Saramäen materiaaliterminaaliin saa tuoda vain sellaista betoni- ja tiilijätettä, joka on
hyödynnettävissä maanrakentamisessa valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaisesti. Betonitai tiilijäte ei saa sisältää haitallisia aineita kuten esimerkiksi öljyhiilivetyjä, asbestia, PAHyhdisteitä tai jätteitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pinnoitteisiin ja saumausaineisiin. Betoni- ja
tiilijätteen haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaisia
raja-arvoja. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme ennalta tapahtuvaa yhteydenottoa tai
jätteen haitattomuuden osoittamista esim. liukoisuuskokein.
Kuormaa tuotaessa tulee jätettä kuljettavan auton kulkea materiaaliterminaalin autovaakaaseman kautta. Mikäli kuljettajalla ei ole käytössä ennestään ID-tunnistelukijakorttia, tulee
kuljetusliikkeen tai purkutyömaan pääurakoitsijan edustajan olla etukäteen Kiertomaahan
yhteydessä.
Betoni- tai tiilijätettä ei saa jättää alueelle ilman vastaanottotarkastusta. Alueelle jätekuorman
kanssa
saavuttaessa
tulee
aina
noudattaa
kenttätyöntekijän
ohjeita.
Betoni- ja tiilijätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen
mukaisia. Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyvistä
kuluista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija. Poistettava kuorma hinnoitellaan
kokonaisuudessaan siinä olevan kalleimman hintaluokan mukaan. Kuorman luokittelu tapahtuu
vastaanottopisteessä.
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Vastaanottajalla on oikeus muuttaa tai täydentää edellä esitettyjä vastaanottoehtoja.
Betoni- ja tiilijätteen luokittelu
Betonijäte, palakoko > 300 mm
Betonikappaleiden suurimman yksittäisen sivun mitta on yli 300 mm. Kuorma luokitellaan
suurimman kappaleen koon mukaan. Betoni saa sisältää siinä kiinni olevat raudat ja teräkset. Tiiltä
saa olla enintään 20 paino-%. Muita epäpuhtauksia kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä
määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia
pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim. styrox), kuorma ei kelpaa
vastaanotettavaksi.

Betonijäte, palakoko 90-300 mm
Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on 90-300 mm. Kuorma luokitellaan kuormassa olevan
suurimaan kappaleen koon mukaan. Tiiltä saa olla enintään 20 paino-%. Muita epäpuhtauksia
kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa
on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim.
styrox), kuorma ei kelpaa vastaanotettavaksi.

Betonijäte, palakoko < 90 mm
Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on alle 90 mm. Kuorma luokitellaan kuormassa olevan
suurimaan kappaleen koon mukaan. Tiiltä saa olla enintään 20 paino-%. Muita epäpuhtauksia
kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa
on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim.
styrox), kuorma ei kelpaa vastaanotettavaksi.

Tiilijäte
Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet sekä kevytbetonituotteet (esimerkiksi Leca- ja Siporex- harkot).
Tiilijäte saa sisältää muurauslaastin. Epäpuhtauksia kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä
määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia
pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim. styrox), kuorma ei kelpaa
vastaanotettavaksi.
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