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BETONIJÄTTEEN VASTAANOTTOEHDOT DESTIA OY:N BETONIJÄTTEEN VASTAANOTTOALUEILLE 24.2.2022
Destia Oy:n (jäljempänä ”Destia”) ylläpitämillä vastaanottopaikoilla on voimassa seuraavat
betonijätteen toimittamista koskevat ehdot. Betonijätteen toimittaja (jäljempänä ”Toimittaja”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja tuodessaan louhetta Destian vastaanottopaikalle. Lisätietoja vaatimuksista saa Destian yhteyshenkilöltä.

Vastaanotettava betoni- ja tiilijäte
Betonijätteellä tarkoitetaan rakennustuotteiden valmistuksessa, rakennustuotannossa
sekä rakenteiden ja rakennusten korjauksessa ja purkamisessa syntyvää jätettä, joka voi
sisältää tiiltä enintään 30 %. Vastaanottoalueelle saa tuoda vain sellaisia betoni- ja tiilijätteitä, jotka voidaan hyödyntää maanrakentamisessa valtioneuvoston asetuksen (843/2017)
mukaisesti. Kuormissa ei saa olla maa-aineksia, haitallisia aineita (mm. öljyhiilivetyjä, PCBja PAH-yhdisteitä, asbestia, raskasmetalleja) tai jätteitä, kuten eristeitä, laattoja tai muita
keraamisia valmisteita. Jos on syytä epäillä, että betonijäte sisältää haitta-aineita (betonijäte on tulossa alueelta, jossa on mahdollisesti haitta-aineita esim. teollisuus-, varasto- tai
liikennealueet), liukoisuus- ja pitoisuustutkimustulokset on toimitettava etukäteen sähköpostitse.
Betoni- ja tiilijätteet luokitellaan laadun ja kappalekoon mukaan:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Betonijäte pulveroitu, sivumitta alle 0,5 metriä
Betonijäte, sivumitta alle 1 metriä
Betonijäte, sivumitta 1–5 metriä
Betonijäte, erikoiskappaleet
Betonijäte, sisältää tiiltä
Ylijäämäbetoni
Kevyet betonit
Tiilijäte
Betonikiviaines

Toimittaja on velvollinen noudattamaan vastaanottoalueilla kulloinkin voimassa olevia
määräyksiä, viranomaislupien ehtoja ja vastaanottohenkilökunnan antamia ohjeita. Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden ja muiden osapuolten toimenpiteistä vastaanottoalueella.
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Muut ehdot
Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä
kustannuksista vastaa Toimittaja.
Betonijätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain
(646/2011 §121) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja, jonka jätteen kuljettaja luovuttaa jätteen vastaanottajalle. Ilman siirtoasiakirjaa jätettä ei oteta vastaan.
Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että näiden ehtojen vastaisesti tuotu tai haitallinen jäte poistetaan ja loppusijoitetaan asianmukaisesti. Mikäli toimitettu erä osoittautuu tutkimustulosten tms. perusteella vastaanottoehtojen vastaiseksi,
Destialla on oikeus periä kaikki tutkimuskustannukset sekä jätteen poisviemi sestä ja uudelleensijoittamisesta syntyvät kustannukset Toimittajalta. Edellä lausutun lisäksi Destia
voi periä Toimittajalta vastaanottoehtojen mukaisen jätteen tuomisesta 5.000 euron sakon.
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Destia varaa oikeuden tehdä niihin muutoksia.
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