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Ohje
Jätteen turvallinen loppusijoitus kaatopaikalle on aina viimeinen vaihtoehto. Tätä lomaketta ei tarvitse täyttää, mikäli
• jäte soveltuu käsiteltäväksi tai vastaanotettavaksi Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevissa jätteenkäsittelylaitoksissa (Lajitteluareena Lare, nestemäisten jätteiden käsittelylaitos, Gasumin biokaasulaitos, vaarallisen jätteen asema, öljyasema)
• jäte voidaan vastaanottaa Ruskon jätekeskuksessa esim. Kierrätyspiha Kirsillä ja laaduntarkistuksen jälkeen toimittaa joko sellaisenaan tai esikäsiteltynä teollisuuden raakaaineeksi tai energiantuotantoon
• jätteestä on jo olemassa laboratoriotutkimustuloksia. Tulokset toimitetaan ennen jätteen
toimittamista Kiertokaarelle (alla mainituille henkilöille).
• kyseessä on teollisuuden jäte (jätekoodi 108), jonka kaatopaikkakelpoisuudesta jätteen tuoja on teettänyt ja toimittanut Kiertokaarelle etukäteen selvityksen. Tähän kuuluvat toistuvat
ja tasalaatuiset teollisuuden jätteet, jotka eivät sovellu laitoskäsittelyyn tai hyödynnettäväksi.
Jätteen hyväksyminen tiettyyn kaatopaikkaluokkaan perustuu jätteen alkuperään ja sen ominaisuuksiin, kuten haitta-aineiden liukoisuuteen, orgaanisen aineksen pitoisuuteen ja vesipitoisuuteen
sekä pH-arvoon. Joidenkin jätteiden osalta tarvitaan laboratoriotutkimuksia, ja tällöin Kiertokaari
pyytää ne asiakkaalta.
Miksi ja mistä jätteistä tämä lomake tarvitaan?
Kiertokaarella on lakisääteinen velvollisuus olla selvillä kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden alkuperästä ja laadusta. Tämän vuoksi selvitys vaaditaan seuraavista jätteistä:
Erityisjäte (jätekoodi 102), johon kuuluvat
•
•

biojätteeseen soveltumattomien sikojen, siipikarjan, hevosten ja muiden kavioeläinten, alpakoiden,
porojen, kalojen ja rapujen raadot ja kuolleena syntyneet tuotantoeläimet, jotka hyväksytään kaatopaikalle haudattavaksi ilman testausta
muut mahdolliset erityisjätteet, joista vaaditaan etukäteen laboratoriokokein todennettu kaatopaikkakelpoisuustestaus

Hyödyntämiskelvoton rejekti (jätekoodi 138)
•
•

jäte on testattava kaatopaikkakelpoisuuden toteamiseksi etukäteen
tiettyjä eriä voidaan ottaa Kiertokaaren työnjohdon tarkistuksen jälkeen välivarastoon odottamaan
vastaavuustestausta, jolloin jäte-erästä täytetään perusmäärittelylomake vaakatoimistossa asioimisen yhteydessä. Testauskulut voidaan periä asiakkaalta.

Tähän lomakkeeseen tarvitaan vähintään seuraavat tiedot:
• selvityksen tekijän yhteystiedot ja tiedot jätteen syntypaikasta
• prosessi, jossa jätettä syntyy (kuvaus ja selvitys käytetyistä materiaaleista prosessissa tai
esimerkiksi yrityksen toiminnan kuvaus)
• jätettä koskevat tiedot (koostumus, haitta-aineet, jätteen määrä)
Sähköinen versio lomakkeesta: www.kiertokaari.fi > yritysasiakkaat > asiakkuus tai sähköpostin
liitteenä lisätietojen antajalta.
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