PERUSMÄÄRITTELYLOMAKE
Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden arviointi
Siirtoasiakirja/punnitustosite nro________
Yhteystiedot
Nimi
Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Laskutusosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilö

Puh.

Sähköposti

Kuvaus syntyvistä jätteistä / jätettä koskevat tiedot:
Yrityksen toimiala

Jäteluettelon mukainen jätenumero*

Jätteen syntytapa, prosessin kuvaus ja selvitys käytettävistä materiaaleista

Selvitys jätteen mahdollisesti sisältämistä haitallisista aineista ja niiden pitoisuuksista

Arvio kaatopaikalle toimitettavasta jätemäärästä
Jätteen kuljettaja

Arvioitu toimitusaika

Jätteestä tehty tarkempi kaatopaikkakelpoisuustutkimus (lausunto ja testitulokset liitteenä)
Haitallisista aineista ja niiden pitoisuuksista ei ole tarkempaa tietoa
*) yleisimpien jätteiden luettelo http://www.stat.fi/til/jate/jate_2005-01-19_luo_001.html

Toimituksesta vastaavan henkilön allekirjoitus:
Paikka:____________________________________

Pvm:____/____20____

Allekirjoitus:___________________________________

Jätteen vastaanottaja täyttää
Jäte voidaan vastaanottaa
Vaaditaan tarkempi kaatopaikkakelpoisuustutkimus (lausunto + testaustulokset)
Jätettä ei voida vastaanottaa, perustelut__________________________________________________________________
Pvm:____/_____20____

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo

Allekirjoitus:__________________________

puh. 010 841 1818
asiakaspalvelu@ekjh.fi
www.ekjh.fi

Y-tunnus: 1056645-4

PERUSMÄÄRITTELYLOMAKE
Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden arviointi

OHJEITA PERUSMÄÄRITTELYLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN
1. YLEISET PERIAATTEET
Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (202/2006) mukaan kaatopaikan pitäjän on oltava tietoinen
kaatopaikalle tuotavan jätteen alkuperästä ja kaatopaikkakelpoisuudesta. Kaatopaikan pitäjä ei saa ottaa
vastaan sijoitettavaksi jätettä, joka ei täytä kaatopaikan luokitusta. Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden
arvioinnin on perustuttava luotettaviin tietoihin jätteen alkuperästä ja ominaisuuksista. Jätteen tuottaja on
vastuullinen selvittämään jätteen kaatopaikkakelpoisuuden ennen kaatopaikalle toimittamista ja tuottajan on
osoitettava, että jäte täyttää aiotulle kaatopaikalle sijoittamisen vaatimukset. Tuojan on tiedettävä 1) jätteen
koostumus, 2) jätteen orgaanisen aineen määrä ja hajoavuus, 3) jätteen haitallisten aineiden määrä ja
liukoisuusominaisuudet, 4) jätteen ja siitä muodostuvan kaatopaikkaveden ekotoksikologiset ominaisuudet.
Valtioneuvoston asetuksessa (202/2006) on määritelty jätteet, joita ei saa sijoittaa kaatopaikoille.
2. KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN ARVOINTI
Jätteelle tehdään ennen kaatopaikalle sijoittamista perusmäärittely, jossa selvitetään vastaanoton ja
sijoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Jätteestä selvitetään syntytapa, arvio sijoitettavasta määrästä ja
tärkeitä jätteen ominaisuuksia, kuten koostumus ja liukoisuus. Perusmäärittelyn avulla saadaan selville
jätteen sijoituspaikka ja luokittelu. Perusmäärittely on tehtävä jäte-erittäin, jollei ole kysymyksessä
säännöllisesti samassa prosessissa syntyvästä jätteestä. Myös tällaisesta jätteestä on ensivaiheessa tehtävä
perusmäärittely, mutta tämän jälkeen riittää perusmäärittelyyn perustuva vastaavuustestaus.
Kaatopaikkakelpoisuusmenettely ja siihen liittyvä perusmäärittely tehdään kaikille jätteille. Sen sijaan
kaatopaikkakelpoisuusarvioinnissa tarvittavaa testausta ei tarvitse tehdä seuraavista jätteistä:
-

tavanomaiset yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvä) tai ominaisuuksiltaan niihin rinnastettavat
jätteet
asbestijätteet
pysyväksi luokitellut jätteet, kuten lasi, betoni, tiilet, laatat, keramiikka sekä maa- ja kiviainekset (eivät
saa kuitenkaan sisältää saastunutta ainesta tai jätettä, jota on käsitelty vaarallisilla aineilla)

Muiden kuin edellä mainittujen jätteiden kaatopaikkakelpoisuusarviointi ja mahdollinen testaustarve
arvioidaan perusmäärittelylomakkeen avulla. Perusmäärittelylomakkeessa kysytään jätteen tuottajan
yhteystiedot sekä jätettä ja sen ominaisuuksia koskevat tiedot, kuten jätteen laatu ja määrä, mahdolliset
haitta-aineet ja jätteestä tehdyt analyysit. Perusmäärittelylomakkeen tietojen avulla määritellään jätteen
sijoituspaikka ja jätteen vastanotto. Jos lomakkeen tietojen perusteella todetaan, että jätteestä tarvitaan
tarkempi kaatopaikkakelpoisuustutkimus (lausunto ja testaustulokset), siitä ilmoitetaan jätteen tuottajalle.
Perusmäärittelylomakkeeseen kirjataan myös jätekoodi ja perustelut jätteen vastaanottamiselle tai
hylkäämiselle. Vastaanoton yhteydessä tehtävällä kuormantarkastuksella varmistetaan, että jäte vastaa
asiakirjojen tietoja.
Perusmäärittelylomakkeita saa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen vastaanotosta ja Etelä-Karjalan
Jätehuollon nettisivuilta. Lomakkeiden käsittelystä vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n laatu- ja
ympäristöpäällikkö Heidi Oksman-Takalo, puh. 010 841 1803, heidi.oksman-takalo@ekjh.fi.
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