
PILAANTUNEEN MATERIAALIN PERUSMÄÄRITTELY

JÄTTEEN TUOTTAJAN / HALTIJAN TIEDOT

Jätteen tuottaja / haltija:

 Laskutusosoite:

KOHTEEN TIEDOT

Kohteen nimi:

Kohteen osoite:

MUUT OMINAISUUDET

 Haju:

 Väri:

 Muu:

KOHTEEN KUVAUS JA LUPATIEDOT

Kohteen kuvaus:

□ Öljyvuoto tai -onnettomuus □ Saha tai kyllästämö □ Muuntamovahinko □ Taimitarha tai kauppapuutarha □ Polttoainejakelu

□ Kemiallinen pesula □ Ampumarata □ Purkukohde □ Korjaamo, maalaamo tai romuttamo □ Vanha kaatopaikka

□ Muu, mikä: 

PIMA-päätös / ympäristölupa tms:

Maalaji / materiaali:

□ Savi, siltti □ Hiekka, sora □ Moreeni □ Turve □ Betoni □ Betoni ja tiili □ Hiekanerotuskaivojäte

□ Sekalainen täyttömaa, sis. jätettä alle 2 % □ Sekalainen täyttömaa, sis. jätettä 2 - 6 %

□ Sekalainen täyttömaa, sis. jätettä 6 - 10 % □ Sekalainen täyttömaa, sis. jätettä yli 10 %

□ Muu, mikä:

Jätteen sisältämät haitta-aineet ja niiden pitoisuudet:

□ Öljyt mg / kg □ PAH mg / kg

□ Metallit mg / kg □ Syanidi mg / kg

□ Muu, mikä: mg / kg □ Suomen Erityisjäte analysoi haitta-aineet (HUOM! Lisämaksusta, analyysista sovittava erikseen)

Arvioitu jätteen määrä: tonnia / m3

Orgaanisen aineksen määrä: TOC % / LOI %

 Olomuoto:  □ Kiinteä (HUOM! Emme ota vastaan nestemäisiä jätteitä)
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Suomen Erityisjäte Oy 
Kiimassuontie 127, 30420 Forssa 
vaihde 0440 242 700
info@erityisjate.fi
Y-tunnus: 1924625-4 
www.erityisjate.fi
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PILAANTUNEEN MATERIAALIN PERUSMÄÄRITTELY

JÄTTEEN VAARAOMINAISUUDET Vain vaarallinen jäte

□ HP1 Räjähtävä □ HP2 Hapettava □ HP3 Syttyvä □ HP4 Ärsyttävä - ihoärsytys ja silmävauriot

□ HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) / aspiraatiovaara □ HP6 Välitön myrkyllisyys □ HP7 Syöpää aiheuttava

□ HP8 Syövyttävä □ HP9 Tartuntavaarallinen □ HP10 Lisääntymiselle vaarallinen □ HP11 Perimää vaurioittava

□ HP12 Välittömästi myrkyllistä kaasua vapauttava □ HP13 Herkistävä □ HP14 Ympäristölle vaarallinen

□ HP15 Jätteet, joilla voi olla jokin edellä luetelluista vaaraominaisuuksista, jota alkuperäisellä jätteellä ei suoranaisesti ollut

□ Jäte sisältää asbestia □ Jäte sisältää kreosoottia

ESTEET JÄTTEEN SIJOITTAMISELLE KAATOPAIKALLE

□ Jäte on nestemäistä □ Jäte on räjähtävää □ Jäte on syövyttävää □ Jäte on hapettavaa

□ Jäte on syttyvää tai helposti syttyvää□ Jäte on tartuntavaarallista □ Jätteen koostumusta ei tunneta □ Jäte sisältää renkaita tai rengassilppua

□ Ei edellä mainittuja esteitä

JÄTELUETTELON MUKAINEN JÄTENIMIKE

□ 130501* Hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet

□ 170101 Betoni

□ 170102 Tiilet

□ 170106* Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

□ 170107 Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet

□ 170503* Maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

□ 170504 Maa- ja kiviainekset (sis. pilaantuneet maat)

□ Muu, mikä

Suomen Erityisjäte Oy 
Kiimassuontie 127, 30420 Forssa 
vaihde 0440 242 700
info@erityisjate.fi
Y-tunnus: 1924625-4 
www.erityisjate.fi

SUOMEN ERITYISJÄTE TÄYTTÄÄ

Asiakasnumero: Asiakkaan nimi:

 Kohde: Jätelaatu:

Jätteen esikäsittely:

□ Ei ole teknis-taloudellisesti mahdollista □ Yksittäisten jätejakeiden erottelu □  Seulonta □ Kuivatus □ Pulverointi

□ Murskaus □ Kellutus □ Muu, mikä:

Edellä mainittujen tietojen perusteella jätteen arvioidaan soveltuvan:

Epäorgaanisen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle □ Loppusijoitukseen □  Rakenteisiin

Vaarallisen jätteen kaatopaikalle □ Loppusijoitukseen □  Rakenteisiin

□ Jäte ei sovellu kaatopaikalle. 

 Ohjataan: □ Terminen käsittely □  Kompostointi □  Stabilointi □  Kalkitseminen □  Muu, mikä:

Jätteen muuttuminen kaatopaikalla ja varotoimenpiteet:

□ Käsittelyn jälkeen jätteen ei arvioida muuttuvan kaatopaikalla, varotoimenpiteitä ei tarvita □ Eristäminen muista materiaaleista

□ Muu, mikä:
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