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YLEISET TOIMITUSEHDOT
1 Yleistä
Suomen Erityisjäte Oy ottaa vastaan ja käsittelee vaaralliseksi jätteeksi
luokiteltuja kiinteitä jätteitä sekä muita eritasoisesti pilaantuneita
materiaaleja. Tässä asiakirjassa on esitetty erilaisten materiaalien
toimittamiseen liittyvät yleiset toimitusehdot. Tutustuttehan niihin huolellisesti
ennen massojen toimittamista. Lisäksi pyydämme tutustumaan myös
Suomen Erityisjäte Oy:n vastaanotto-ohjeeseen, jossa on annettu eri
jätejakeita koskevia yksityiskohtaisempia ohjeita. Vastaanotto-ohje on
saatavilla aineistopankista osoitteesta www.erityisjate.fi.
2 Toimitettavan materiaalin laatu
Materiaalin toimittaja / tilaaja vastaa Suomen Erityisjäte Oy:lle
toimitettavan jätteen perusmäärittelystä sekä luokittelusta. Perusmäärittely
tehdään Suomen Erityisjäte Oy:n laatimalle lomakkeelle, jonka voi tulostaa
yrityksen nettisivuilta www.erityisjate.fi aineistopankista. Halutessaan
materiaalin toimittaja voi käyttää myös omaa perusmäärittelylomaketta tai
vapaamuotoista sähköpostiviestiä, jossa on esitetty asetuksen 331/2013
vaatimat tiedot jätteestä.
Vähintään yhtä työpäivää ennen erän toimittamista tilaaja sopii
toimituspäivän, lähettää tilauksen, materiaalin perusmäärittelylomakkeen
sekä muut erää koskevat analyysitiedot (mm. kaatopaikkakelpoisuuslausunnon, mikäli tarjouksen ehdoissa niin on esitetty).
Suomen Erityisjäte Oy tarkastaa kuormat vastaanotettaessa ja ottaa
toimitetuista jäte-eristä tarkastusnäytteitä. Mikäli niiden tulokset poikkeavat
oleellisesti materiaalin toimittajan / tilaajan ilmoittamista, niin ko. erän
käsittelykustannuksista tehdään lisätarjous. Mikäli tarjous ei johda
yhteistyöhön, on tilaaja velvollinen noutamaan ko. materiaalit
mahdollisimman pikaisesti jätteenkäsittelyalueelta ja Suomen Erityisjäte Oy
laskuttaa välivarastoinnin kustannukset erikseen sovittavasti.
Materiaalien toimittajan tulee
kapasiteetti ennen toimitusta.
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3 Toimituspaikka
Materiaalin vastaanottopaikka ilmoitetaan tarjouksessa.
4 Siirtoasiakirja
Toimittaja vastaa materiaalien toimituksesta tarjouksessa ilmoitettuun
vastaanottopaikkaan. Vastaanottopaikkaan materiaaleja toimitettaessa
jokaisen kuorman mukana tulee olla siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjaan tulee
olla merkittynä vähintään seuraavat tiedot:
-

Jätteen tuottajan sekä jätteen lähettäjän yhteyshenkilö sekä
yhteystiedot
Laskutustiedot
Työmaa / lähtöpaikka
Jäteluettelon mukainen luokittelu (EWC-koodi)
Pilaantuneisuuden aiheuttanut haitta-aine sekä pitoisuus
Materiaali (esim. maa-aines, betoni)
Sisältääkö kuorma jätettä, ja jos kyllä, niin kuinka paljon (esim.
”seulottava”, ”sis. jätettä x%”)
Jätteen arvioitu määrä
jätteen siirron ajankohta
jätteen tuottajan tai lähettäjän vahvistus tietojen oikeellisuudesta
sekä vaarallista jätettä toimitettaessa jätteen koostumus, olomuoto ja
vaaraominaisuudet, sekä jätteen pakkaus-, kuljetus- ja käsittelytapa

Näin kuorman kirjaaminen vaa’alla tapahtuu joutuisasti ilman
epäselvyyksiä. Halutessaan materiaalin toimittaja voi käyttää Suomen
Erityisjäte Oy:n valmista siirtoasiakirjapohjaa, joka on saatavilla
www.erityisjate.fi aineistopankista tai vaa’alta Kiimassuon jätekeskuksessa
Forssassa.
5 Materiaalin vastaanotto
Kuormat punnitaan vastaanottopaikan vaa’alla, jos muusta järjestelystä ei
ole erikseen sovittu. Laskutus tapahtuu painon perusteella. Toimitukset
pyydetään
tuomaan
viimeistään
puoli
tuntia
ennen
jätteenkäsittelykeskuksen sulkeutumista, jotta auto ehtii tyhjentää kuorman
aukioloaikojen puitteissa. Tuotavista kuormista ei saa valua mitään ja kaikki
kuormat on tuotava peitettynä.
Kiimassuon jätekeskuksessa Forssassa vastaanottokoneenamme toimii
pyöräkone, joka voi tarvittaessa auttaa lavojen tyhjentämisessä klo 7-15.
Tämän jälkeen mahdollisesta purkuavusta (esimerkiksi jäätyneet kuormat)
tulee sopia erikseen etukäteen. Kaivinkoneen avusta kuorman
tyhjentämisessä on sovittava kohdekohtaisesti etukäteen.
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6 Kuljettajan vastuu
Kuljettaja vastaa itse omasta työturvallisuudestaan, muun muassa
henkilökohtaisten suojainten asianmukaisuudesta ja niiden käyttämisestä
sekä hävittämisestä. Kuljettaja vastaa auton puhtaudesta sen poistuessa
alueelta.
Kiimassuon jätekeskuksessa Forssassa on renkaiden pesupaikka, jossa ei
kuitenkaan saa pestä lavoja. Lisätietoja on saatavilla alueen liikennöintisekä
kuljettajaoppaasta.
Molemmat
oppaat
ovat
saatavilla
vastaanottopaikan vaa’alta sekä tulostettavissa myös nettisivuilta
(http://www.erityisjate.fi/yrityspalvelut/erityisjate/aineistopankki466943795/).
7 Laskutus
Laskutamme massojen toimituksista kuukausittain. Pidätämme oikeuden
varmistaa tilaajan luottokelpoisuuden ennen tilauksen hyväksymistä.
Laskutus 14 vrk, netto ellei erikseen toisin sovita.
8 Lisätietoja
Tarjouspyynnöt sekä lisätietoja
Pasi Virtanen
pasi.virtanen@erityisjate.fi
p. 040 587 1675
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