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PUHTAAN MAA-AINEKSEN VASTAANOTTOEHDOT 17.3.2020
Destia Oy:n (jäljempänä ”Destia”) ylläpitämillä vastaanottopaikoilla on voimassa seuraava maa-aineksen
toimittamista koskevat ehdot. Maa-ainesten toimittaja (”Toimittaja”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja
tuodessaan maa-ainesta Destian vastaanottopaikalle. Lisätietoja vaatimuksista saa Destian yhteyshenkilöltä.

Vastaanotettavat maa-ainekset
Destia ottaa vastaan ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Puhtaiksi katsotaan maa-ainekset, joiden haittaainepitoisuudet alittavat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun
valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot.
Puhtaiden maa-ainesten luokittelu
Kitkamaa

Puhdas kitkamaa saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä.

Savimaa

Savimaaksi luokitellaan hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset,
savi ja siltti (=hiesu ja hieta sekä pintamaa).

Häiriintymisherkäksi saveksi luokitellaan märät ja/tai huonosti kasalla
pysyvät maa-ainekset.
* Ei oteta vastaan kaikilla vastaanottopisteillä. Tarkista asia Destian yhteyshenkilöltä.
Häiriintymisherkkä savi *

Toimittajan tulee täyttää jokaisesta työmaasta erikseen lomake, joka sisältää tiedot maa-aineksen tyypistä,
määrästä, alkuperästä (työmaan osoite) sekä toimituspäivä ja laskutustiedot. Vastaanottomaksu määräytyy
kalleimman kuormassa olevan maa-aineksen mukaan.
Destia pidättää itselleen oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat. Jos
toimitettavana olevan maa-aineksen soveltuvuudesta on epävarmuutta, Toimittajan tulee osoittaa
materiaalin haitattomuus esimerkiksi pitoisuuskokeilla. Myös Destia pidättää oikeuden tehdä pitoisuus- ym.
analyysejä vastaanotetuista maa-aineksista.

Haitalliset tai kielletyt maa-ainekset
Destia ei ota vastaan haitallisia maa-aineksia. Maa- ja kiviaineksia ei myöskään oteta vastaan, jos ne ovat
peräisin alueilta, joita on käytetty esimerkiksi ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan,
romun tai jätteiden käsittelyyn, sähköasemana, puutarhana, teollisuuskiinteistönä tai muussa vastaavassa
tarkoituksessa. Kyseisiltä alueilta peräisin olevia maa-aineksia voidaan ottaa vastaan ainoastaan silloin, jos
niiden haitattomuudesta on toimitettu etukäteen tutkimustulokset tai muu Destian hyväksymä riittävä
selvitys.
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Maa-ainesta ei oteta vastaan myöskään silloin, jos se sisältää jätteeksi luokiteltavaa materiaalia, kuten sekatai purkujätettä, betonia, tiiliä, asfalttia, hiekanerotuskaivojen hiekkaa, risuja, oksia, pensaita, kantoja, puuta
tai muuta jätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Tuotavat materiaalit eivät saa myöskään sisältää haitallisia
vieraslajeja. Multaa ja muita eloperäisiä maalajeja otetaan vastaan ainoastaan asiasta erikseen sovittaessa.
Destia tutkii tuodun ylijäämämaan laatua ja puhtautta säännönmukaisin tarkastuksin sekä pistokokein.
Destia ei ota vastaan säiliöautolla tuotavia kuormia eikä pientoimituksia peräkärrykuormina.

Muut ehdot
Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että näiden ehtojen vastaisesti tuodut tai
haitalliset maa-ainekset poistetaan ja loppusijoitetaan asianmukaisesti. Mikäli toimitettu erä osoittautuu
pitoisuusanalyysin tms. perusteella vastaanottoehtojen vastaiseksi, Destialla on oikeus periä kaikki
analyysikustannukset sekä maa-aineksen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyvät kustannukset
Toimittajalta.
Edellä lausutun lisäksi Destia voi periä Toimittajalta haitallisten maa-ainesten tuomisesta tahattomissa
tilanteissa enintään 1.000 euron ja tahallisissa tai erityistä huolimattomuutta osoittavissa tilanteissa 5.000
euron sakon.
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Destia varaa oikeuden tehdä niihin muutoksia.
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