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Nämä vastaanottoehdot Koskevat Kivikolmio Oy:n betoni- ja tiilijätteen
vastaanottoaluetta (Palovuorentie 21200 Raisio)
Vastaanottoehdot

Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja, joka sisältää
Jätelain (646/2011, § 121) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava
siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen
haltijan on myös huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen
siirron aikana, ja että asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen
vastaanottajalle. Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja jätteen mukana
siirron aikana ja annettava se jätteen vastaanottajalle. Ilman siirtoasiakirjaa
jätettä ei oteta vastaan.
Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat,
materiaalitoimittajat ja työmaat.
Haitallisia aineita sisältäviä betoni- ja tiilijätteitä ei oteta vastaan. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä pinnoitteisiin ja saumausaineisiin. Epävarmoissa
tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa
vastaanottoalueelle tai jätteen haitattomuuden osoittamista esim.
liukoisuuskokein. Kuormissa ei saa olla muita jätteitä, kuten eristeitä, irrallisia
laattoja tai muita keraamisia valmisteita.
Betoni- ja tiilijätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat
ovat vastaanottoehtojen mukaisia.
Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta
syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen
haltija. Kuorman luokittelu tapahtuu vastaanottopisteessä. Koko kuorma
hinnoitellaan siinä olevan kalleimman hintaluokan mukaan.
Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvin osin
Suomen lain määräyksiä. Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä
ehtoja.

Betoni- ja tiilijätteen luokittelu

Betonijäte, sivunmitta <1 metri
Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on alle yhden
metrin. Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset. Betoniteräksien tulee olla
katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi. Tähän luokkaan kuuluvat myös
betoniautojen palautuskuormat sekä pumppuautojen ylijäämäbetonit.

Betonijäte, sivunmitta 1-5 metriä
Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli metrin, esim. ontelolaatat, pilarit,
palkit. Mikäli betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli 5 m tai ne ovat
erittäin runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti varastoitavia, niitä ei oteta vastaan
tässä luokassa, vaan luokassa ”Betonijäte, erikoiskappaleet”

Betonijäte, erikoiskappaleet
Betonielementtejä tai –kappaleita, jotka ovat erittäin suuria tai vaikeasti rikottavia
tai varastoitavia, esimerkiksi ratapölkyt, sillat ja laiturit, järeät koneperustukset ja
vastaavat. Tähän luokkaan kuuluvien betonijätteiden tuomisesta on sovittava
etukäteen.

Betonijäte, sisältää tiiltä
Saa sisältää puhdasta betonijätettä sekä tiiltä enintään 20 paino- %.

Tiilijäte

Tiilijätteeksi luetaan poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet. ja kevytbetonituotteet. Tiilijäte
saa sisältää
muurauslaastin,
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