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Ämmässuon asiakaskortin sopimusehdot (voimassa 1.1.2020 alkaen)

1. Yleistä

HSY tuottaa asiakkaalle tämän sopimuksen mukaiset jätehuoltopalvelut jätelain 33 §:n mukaisen toissijaisen
vastuun perusteella. Sopimuksen perusteella asiakas voi toimittaa jätettä HSY:n Ämmässuon
ekoteollisuuskeskukseen ja suorittaa jätemaksut asiakaskortilla. Sopimus ei sido asiakasta toimittamaan jätettä
HSY:lle. Jätemaksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan HSY:n hinnaston perusteella.

HSY vastaanottaa ainoastaan ympäristölupiensa mukaisia jätteitä, jotka määränsä ja laatunsa puolesta
soveltuvat HSY:n vastaanottoon. HSY:llä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakkaan toimittamaa jätettä,
mikäli käsittelykapasiteettia ei ole, toimitettava jäte ei ole HSY:n ympäristölupien mukaista tai jätteen
vastaanoton estää muu perusteltu syy.

2. Asiakaskortin hakeminen

Ämmässuon asiakaskortin myöntää HSY asiakaskorttihakemuksen perusteella. Hakemuksen allekirjoittamalla
asiakas vakuuttaa hakemuksessa ilmoittamansa tiedot oikeaksi ja sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja.
Asiakas suostuu siihen, että HSY saa hankkia tarpeelliset luottotiedot sekä muut luotto- ja asiakassuhteen
kannalta tarpeelliset tiedot kortin hakuvaiheessa sekä tarvittaessa sopimuskauden aikana. HSY:llä on oikeus
hylätä korttihakemus. Asiakaskortti on maksuton.

Asiakaskorttihakemuksen ja sopimuksen voi allekirjoittaa asiakkaan puolesta henkilö, jolla on oikeus kirjoittaa
asiakkaana olevan yrityksen nimi. Jos asiakas on valtuuttanut jonkun muun allekirjoittamaan sopimuksen
lukuunsa, on valtuutuksen osoittava asiakirja toimitettava HSY:lle sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.
Valtuutettu on vastuussa siitä, että valtuuttaja on antanut suostumuksensa asiakaskorttisopimuksessa
mainittujen tietojen sekä asiakkuuden hoitamiseen vaadittavien tietojen tallentamiseen HSY:n rekistereihin.

Asiakas suostuu antamiensa tietojen tallentamiseen HSY:n rekistereihin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan
laskutus- ja postiosoitteen, yrityksen y-tunnuksen ja muiden tietojen muutoksista välittömästi HSY:lle.

Asiakaskortti on yrityskohtainen. Asiakas voi halutessaan rajata kortin käyttöä erikseen sovittavalla tavalla.

3. Sopimuksen ja asiakaskortin voimassaolo sekä irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun HSY hyväksyy asiakkaan asiakaskorttihakemuksen. Asiakas noutaa kortin
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta.

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa kolme vuotta. Sopimuskausi voidaan sopia
päättyväksi myös tätä aikaisemmin.

Sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa päättyväksi välittömästi tai määrättynä päivänä. Irtisanomisen
tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Päättymispäivän jälkeen tämän sopimuksen mukainen asiakkuus HSY:hyn päättyy automaattisesti. Mikäli
asiakas haluaa uudistaa asiakkuutensa HSY:n kanssa, lähettää HSY hyvissä ajoin ennen sopimuskauden
päättymistä ohjeet uuden sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen päättymispäivän jälkeen HSY kuolettaa asiakaskortin eikä sitä enää voi käyttää.

Mikäli asiakas ei ole käyttänyt asiakaskorttia 12 kuukauden aikana, HSY:llä on oikeus päättää sopimus
välittömästi ilmoittamatta asiasta etukäteen asiakkaalle ja lakkauttaa kortti.
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4. Asiakaskortin käyttö

Asiakas voi käyttää asiakaskorttia Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen jätettä toimittaessaan, jolloin asiakkaan
laskutustiedot ja jätteen sopimuksessa ilmoitetut oletustiedot luetaan lukulaitteella. Vastaanotettu jätemäärä
määritetään ajoneuvon brutto- ja taarapunnituksilla. Poikkeustilanteessa voidaan taarapainona käyttää
sopimuksessa mainittua ajoneuvon omamassaa. Kuorman paino voidaan poikkeustilanteessa määrätä myös
ajoneuvon kantavuuden ja kuormatilan täyttöasteen mukaan.

Asiakas sitoutuu viimeistään jätettä tuodessaan ilmoittamaan jätelajin sekä jätteen alkuperäisen sijaintitiedon.

Asiakaskorttia käytettäessä asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Asiakas vastaa kaikista asiakaskortilla tehdyistä ostoista.

5. Asiakkaan toimintaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa koskevat sopimusehdot

Asiakkaan velvollisuutena on olla selvillä toimittamansa jätteen ominaisuuksista ja toimittaa tarvittavat selvitykset
jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista HSY:lle ennen jätteiden toimittamista.
Tarvittaessa HSY toteaa jätteen soveltuvuuden HSY:n vastaanottoon jätelaji- tai jäte-eräkohtaisesti.

Asiakas sitoutuu tuomaan kaatopaikalle loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi vain HSY:n
ympäristölupaehtojen sekä kaatopaikka-asetuksen (valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista 331/2013)
mukaista jätettä. Asiakas sitoutuu antamaan HSY:lle kaatopaikka-asetuksessa edellytetyt tiedot jätteestä.

Asiakas luovuttaa HSY:lle jätteen siirtoasiakirjan niiden jätteiden osalta, joilta sitä jätelain perusteella
edellytetään.

Asiakas vastaa kuorman ohjeiden mukaisesta purkamisesta ja liikennöintiohjeiden mukaisesta ajamisesta
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella. HSY:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa
olevan HSY:n hinnaston mukaisesti virheellisestä toiminnasta HSY:lle aiheutuneet kustannukset. Toistuvista tai
tahallisista väärinkäytöksistä seuraa kortin mitätöiminen. Asiakkaalla ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutta
saada korvausta mahdollisesti kärsimistään välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Asiakas vastaa itse omasta työturvallisuudestaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella, kuten
henkilökohtaisten suojaimien asianmukaisuudesta ja niiden käyttämisestä sekä likaantuneiden suojaimien
asianmukaisesta hävittämisestä.

6. Laskutus

HSY laskuttaa vastaanotetusta jätteestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen jätemaksun.

Pilaantuneen maan käsittelyn laskutuksessa noudatetaan pilaantuneen maan käsittelypalvelua koskevia
toimitusehtoja, liite 1. Muussa tapauksessa HSY laskuttaa palvelun laskulla erikseen sovittavaa laskutusväliä
noudattaen. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko jätelain 83
§:n mukaan.

Laskun maksuvelvollinen on asiakaskorttisopimukseen kirjattu asiakas.

HSY ei liitä punnitustositteita asiakaskorttilaskuun. Asiakas voi tarkistaa laskunsa vertaamalla sitä punnitusten
yhteydessä saamiinsa tositteisiin. Punnitustositteella mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet asiakkaan on
selvitettävä välittömästi punnituksen yhteydessä HSY:n vaakahenkilöstön kanssa.

Jätemaksu on ulosottokelpoinen maksu ilman tuomiota tai päätöstä.

Jos maksun suorittaminen on viivästynyt tai asiakas on muutoin menetellyt sopimusehtojen vastaisesti, HSY:llä
on oikeus keskeyttää jätteen vastaanottaminen ja asettaa asiakaskortti käyttökieltoon.
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Asiakkaalla on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus HSY:lle. Jätemaksu on
maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna
eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta

7. Asiakaskortin säilyttäminen

Asiakas sitoutuu käyttämään ja säilyttämään asiakaskorttia huolellisesti.

Jos asiakaskortti katoaa tai asiakas epäilee näin tapahtuneen, asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta
välittömästi HSY:lle.

Asiakas on vastuussa kaikista asiakaskortin mahdollisesta väärinkäytöstä johtuvista taloudellisista seurauksista
täysimääräisesti. Asiakkaan vastuu on riippumaton siitä, onko asiakas menetellyt väärinkäytöksiin johtuneessa
tilanteessa huolimattomasti.

Asiakkaan vastuu asiakaskortin oikeudettomasta käytöstä päättyy, kun katoamisilmoitus HSY:lle on tehty,
edellyttäen kuitenkin, että asiakas on toiminut huolellisesti korttia käyttäessään ja säilyttäessään. Jos asiakas on
menetellyt huolimattomasti, asiakkaan vastuu päättyy, kun katoamisilmoituksen jälkeen tehtävä asiakaskortin
kuoletus on kirjattu HSY:n järjestelmiin.

8. Sopimusrikkomuksen seuraamukset

Asiakaskortin käyttäminen on kielletty, jos maksun suoritus on viivästynyt tai jos asiakas on muutoin menetellyt
sopimusehtojen vastaisesti. HSY:llä on tällöin oikeus asettaa kortti käyttökieltoon. Lisäksi HSY:llä on oikeus
asettaa asiakaskortti käyttökieltoon asiakkaan muun maksuhäiriön vuoksi.

Asiakas on vastuussa maksun suorittamisesta HSY:lle näiden ehtojen mukaisesti silloinkin, kun asiakkaalla on
oikeus saada kustannuksista korvausta vakuutusyhtiöltä, julkisista varoista tai muista lähteistä.

HSY:llä on oikeus asettaa jätteen vastaanottamisen edellytykseksi, että asiakas antaa HSY:lle pankkitakauksen
tai muun HSY:n hyväksymän vakuuden HSY:n saatavien maksamisen vakuudeksi.

HSY:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi asiakkaan maksuhäiriön tai olennaisen
sopimusrikkomuksen johdosta. Lisäksi HSY:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas on haettu tai
hakeutunut konkurssiin, selvitystilaan, velkajärjestelyyn tai johonkin vastaavaan menettelyyn.

Sopimuksen purkauduttua HSY:llä on oikeus vaatia suoritusta saatavistaan, vaikka saatava ei olisi vielä
erääntynyt. Sopimuksen purkauduttua asiakaskortin käyttöoikeus lakkaa ja HSY kuolettaa asiakaskortin.

Asiakas on vastuussa HSY:lle virheellisen menettelynsä tai laiminlyöntinsä aiheuttamista kustannuksista.
Tällaiseksi virheeksi tai laiminlyönniksi katsotaan mm. asiakkaan antama virheellinen tai puutteellinen ilmoitus
jätteen ominaisuuksista.

HSY ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta työn tai tuotannon keskeytyksestä, menetetystä työansiosta eikä
mistään muustakaan välillisestä vahingosta.

9. Muut ehdot

HSY:llä on oikeus muuttaa tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ilman asiakkaalta etukäteen saatua suostumusta.
Tällaisista muutoksista ilmoitetaan esimerkiksi laskun tai muun viestinnän yhteydessä. Jatkamalla asiakaskortin
käyttöä asiakkaan katsotaan hyväksyneen muuttuneet sopimusehdot.

HSY:llä on oikeus keskeyttää tai lopettaa jätteen vastaanotto ylivoimaisen esteen johdosta. HSY ei vastaa
ylivoimaisen esteen tai vastaavan asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamasta häiriöstä tai vahingosta.
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HSY käsittelee voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjänä asiakasta koskevia
henkilötietoja, jotka asiakas on antanut HSY:lle, täyttääkseen tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa sekä
hoitaakseen laskutuksen ja perinnän. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä myös muihin lakisääteisiin
tarkoituksiin.

10. Etäkorttia koskevat lisäehdot

Etäkortti on tarkoitettu HSY:n tai sen tytäryhteisön sopimuskumppaneina oleville yrityksille, jotka toimittavat
jätettä erilliseen sopimukseen perustuen Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen tai Vantaan Energian
jätevoimalaan.

Etäkortti on ajoneuvo- tai yrityskohtainen.
Ajoneuvokohtainen: Etäkorttia voi käyttää vain tuotaessa sopimuksessa mainitulla ajoneuvolla sopimuksen
mukaista jätettä vastaanottajalle.
Yrityskohtainen: Etäkorttia voi käyttää vain tuotaessa asiakaskorttisopimuksen tehneen asiakkaan lukuun
sopimuksen mukaista jätettä vastaanottajalle.
Etäkorttia ei voida käyttää henkilö- tai pakettiauton kanssa.

Etäkorttitunnistin on sijoitettava jätteen kuljetuskalustossa siten, että tunnistimen etäluenta vaaka-asemalla on
mahdollista.

Asiakas vastaa kuorman ohjeiden mukaisesta purkamisesta ja liikennöintiohjeiden mukaisesta ajamisesta
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ja Vantaan Energian jätevoimalan alueilla. Jätevoimalan alueella on
noudatettava Vantaan Energian antamia ajojärjestelyihin, jätteiden purkuun ja työturvallisuuteen liittyviä ohjeita
ja määräyksiä.

Etäkorttia koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi tai siihen saakka, kunnes jätteen toimittamista koskeva
erillinen sopimus päättyy.

11. Pilaantuneen maan vastaanottoa koskevat lisäehdot

Pilaantuneiden maiden toimittamisesta tulee sopia HSY:n kanssa etukäteen erikseen. Pilaantuneen maan
vastaanotto edellyttää lisäksi tämän asiakaskorttisopimuksen tekemistä. Pilaantuneen maa-aineksen
vastaanottoon, käsittelyyn sekä hyödyntämiseen sovelletaan lisäksi erillisiä toimitusehtoja.  (liite 1)



 Liite 1 Ämmässuon asiakaskorttisopimukseen/ 
yksittäiskuorman laskutussopimukseen 

 

 

  Sivu 1 / 2 

Pilaantuneen maa-aineksen vastaanottamista, käsittelyä ja hyödyntämistä/loppusi-
joitusta koskevat yleiset toimitusehdot; voimassa 1.1.2020 alkaen 
 
1.0 Yleistä 
 
1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) suorittamaan pilaantu-
neen maa-aineksen käsittelyyn Ämmässuon ekoteollisuuskes-
kuksessa sekä käsitellyn maa-aineksen hyödyntämiseen/lop-
pusijoitukseen. HSY:llä on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja 
ilman asiakkaalta etukäteen saatua suostumusta ja riippumatta 
asiakaskortin sopimusehtojen muutoksista. 
 
1.2 Näiden ehtojen määräyksistä voidaan poiketa ainoastaan 
kummankin osapuolen allekirjoittamalla sopimuksella, jossa ni-
menomaisesti mainitaan kohdat, joista poiketaan. 
 
1.3 Puhtaalla maalla tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa 
maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (214/2007; VNA) määritellyt 
alemmat ohjearvot ja joka ei ole vaarallista jätettä. Vaaratto-
maksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoite-
taan maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
VNA:ssa määritellyt alemmat ohjearvot ja joka ei ole vaarallista 
jätettä. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella 
maalla tarkoitetaan maa-ainesta, joka sisältää vaarallisia ai-
neita. 
 
1.4. HSY noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia 
ympäristölupiaan.  
 
1.5 HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kaatopaikat 
ovat kaatopaikkaluokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaato-
paikkoja. 
 
2.0 Hyväksyntä / vastaanotto 
 
2.1 Pilaantuneita maita otetaan vastaan vain sopimuksen mu-
kaan. Pilaantuneen maan vastaanotto edellyttää asiakaskortti-
sopimuksen tekemistä (Ämmässuon asiakaskorttisopimus). 
 
2.2 Asiakas huolehtii HSY:lle toimitettavien maa-ainesten maa-
perätutkimuksista. Asiakas toimittaa HSY:lle tarjouspyynnön 
yhteydessä maaperätutkimusraportin sisältämät olennaiset tie-
dot, analyysitulokset sekä puolueettoman asiantuntijalaitoksen 
lausunnon kaatopaikkakelpoisuudesta. Kaatopaikkakelpoisuus 
on aina erikseen osoitettava, kun pilaantuneen maa-aineksen 
sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät VNA:ssa mää-
ritellyt alemmat ohjearvot. Ellei riittäviä ja asiaankuuluvia ana-
lyysituloksia ole käytettävissä, on HSY:llä oikeus tilata ne Asi-
akkaan lukuun Asiakkaan kustannuksella. 
 
2.3 Asiakas toimittaa pilaantuneen maa-aineksen ekoteolli-
suuskeskukseen. HSY ei vastaa maa-aineksen kaivusta eikä 
kuljettamisesta ekoteollisuuskeskukseen. Ennen maa-ainek-
sen toimittamista ekoteollisuuskeskukseen on Asiakkaan toimi-
tettava HSY:lle pilaantuneen maaperän kunnostamista tai 
maa-ainesten poistamista koskeva viranomaispäätös (ympä-
ristölupa tai vastaava). 
 
2.4 Asiakkaan on toimitettava jokaisen toimittamansa pilaantu-
neen maan kuorman mukana asianmukaisesti täytetty vaarat-
toman tai vaarallisen jätteen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tulee 
toimittaa HSY:lle kahtena kappaleena, mikäli Asiakas/Asiak-
kaan edustaja haluaa itselleen palautuvan yhden kappaleen 
siirtoasiakirjasta. Jätteen haltijan tulee allekirjoittaa jokainen 
siirtoasiakirja henkilökohtaisesti, ja siirtoasiakirjassa on oltava 
allekirjoittaneen nimenselvennys. Jos jätteen haltija on valtuut-
tanut jonkun muun allekirjoittamaan siirtoasiakirjan lukuunsa, 
on valtuutuksen osoittava asiakirja pyydettäessä toimitettava 
HSY:lle viimeistään siirtoasiakirjan yhteydessä. Mikäli siir-
toasiakirjamerkinnät ovat puutteelliset, virheelliset tai ristiriitai-
set, HSY pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta sovittujen 

hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan maksun asiakirjavir-
heestä. HSY:n vaarattoman jätteen siirtoasiakirja on saatavilla 
HSY:n verkkosivuilta. 
 
2.5 Kuormattava maa ei saa olla niin kosteaa, että se aiheut-
taa kuljetuksessa valumishaittoja ekoteollisuuskeskuksen alu-
eella tai ettei se pysy kasalla. Mikäli maa-aines on niin kos-
teaa, että se aiheuttaa valumishaittoja, HSY pidättää oikeuden 
veloittaa Asiakkaalta sovittujen hintojen lisäksi kulloinkin voi-
massa olevan hinnastonsa mukaisen maksun valuvan kuor-
man siivousmaksuna. Mikäli maa-aines on niin kosteaa, ettei 
se pysy kasalla, HSY pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta 
sovittujen hintojen lisäksi 5 euroa/tonni lisättynä arvonlisäveron 
määrällä kostean maa-aineksen käsittelyn aiheuttamien lisä-
kustannusten kattamiseksi. Pölyävät maa-ainekset on työtur-
vallisuuden varmistamiseksi ja ympäristöhaittojen minimoi-
miseksi kasteltava ennen toimitusta. 
 
2.6 Pilaantuneiden maiden kuormat tulee kuljetuksen ajaksi 
peittää huolellisesti. Peittämättömistä kuormista HSY pidättää 
oikeuden veloittaa Asiakkaalta sovittujen hintojen lisäksi kul-
loinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen peittämättö-
män avolavakuorman maksun. 
 
2.7 Puhtaita ja pilaantuneita maita otetaan vastaan arkisin klo 
7-16 välisenä aikana. 
 
2.8 HSY punnitsee jokaisen kuorman sen saapuessa ekoteolli-
suuskeskukseen. Punnituksen jälkeen kuljettaja tyhjentää 
kuorman HSY:n ohjeiden mukaisesti. Tyhjennyksen jälkeen 
HSY antaa kuljettajalle punnituslipukkeen kuitiksi kuorman 
vastaanottamisesta. Mikäli kuljettaja tyhjentää kuorman HSY:n 
ohjeiden vastaisesti, HSY pidättää oikeuden veloittaa Asiak-
kaalta sovittujen hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan 
hinnastonsa mukaisen väärän tyhjennyspaikan maksun. Jääty-
neen lavan kaavinnasta HSY pidättää oikeuden veloittaa Asi-
akkaalta sovittujen hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan 
hinnastonsa mukaisen maksun. 
 
2.9 HSY ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat mahdolli-
sesta odotusajasta ekoteollisuuskeskuksessa. 
 
2.10 Kuljettaja vastaa itse omasta työturvallisuudestaan, mm. 
henkilökohtaisten suojaimien asianmukaisuudesta ja niiden 
käyttämisestä sekä likaantuneiden suojaimien asianmukai-
sesta hävittämisestä. 
 
2.11 HSY ottaa käsittelyä edellyttävästä pilaantuneesta maa-
aineksesta näytteitä, sekä kontrollia että pilaantumisen aiheut-
taneen haitta-aineen laadun ja pitoisuuden lopullista määrittä-
mistä varten HSY:n näytteenotto- ja kontrollimenettelyn mukai-
sesti. Mikäli HSY:n analyysitulokset osoittavat, että HSY:n ha-
jotettaviksi ottamiensa haitta-aineiden laatu ja/tai pitoisuudet 
olennaisesti poikkeavat Asiakkaan ilmoittamista, muutetaan 
kyseisen maa-aineserän hintaa vastaavassa suhteessa. Labo-
ratorioanalyysitulosten virhemarginaalia ei oteta huomioon. 
 
2.12 Ellei tarjouksessa erikseen toisin mainita, tarjous käsittää 
vain tarjouspyynnön mukaisen maaerän. Puhtaassa sekä sel-
laisenaan hyödynnettävässä pilaantuneessa maakuormassa 
saa tarjouksessa mainituilla hinnoilla olla maan lisäksi enin-
tään yhteensä 20 tilavuusprosenttia tiiltä ja asfalttia sekä beto-
nia, jonka palakoko on alle 150 mm. Mikäli edellä mainittujen 
jätteiden yhteismäärä puhtaassa tai sellaisenaan hyödynnettä-
vässä pilaantuneessa maakuormassa ylittää 20 tilavuuspro-
senttia tai maakuormassa on muita jätteeksi luokiteltavia ai-
neita/materiaaleja, HSY veloittaa käsittelymaksun perustuen 
HSY:n suorittaman kuormantarkastuksen mukaiseen kuorman 
luokitteluun. Käsittelyä edellyttävässä pilaantuneessa maa-
kuormassa saa tarjouksessa mainituilla hinnoilla olla maan li-
säksi muita jätteeksi luokiteltavia aineita tai materiaaleja, jotka 
ovat eroteltavissa pois maa-aineksesta 150 mm:n seulalla, 
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enintään 2 tilavuusprosenttia/kuorma. Mikäli muut jätteeksi luo-
kiteltavat aineet/materiaalit eivät ole eroteltavissa pois maa-ai-
neksesta 150 mm:n seulalla tai muiden jätteeksi luokiteltavien 
aineiden/materiaalien määrä on yli 2 tilavuusprosent-
tia/kuorma, HSY pidättää oikeuden veloittaa koko kuorma kal-
leimman jätejakeen hinnalla. 
 
2.13 Jos käsittelyä edellyttävän pilaantuneen maa-aineksen 
seassa on suuria 150 mm:n seulassa poiskarsiutuvia kiviaines- 
tai muita kappaleita, voi HSY vaatia korvausta suurten kappa-
leiden lajittelusta, hajottamisesta ja loppusijoituksesta. 
 
2.14 Ellei Asiakkaan kanssa etukäteen ole muuta sovittu, kat-
soo HSY tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisen, yksittäistä 
työmaata koskevan käsittelypalvelun päättyneeksi 10 päivän 
kuluttua viimeisestä punnituksesta. Yksittäistä työmaata kos-
keneen käsittelypalvelun päättymisen jälkeen mahdollisesti il-
menevien uusien palvelutarpeiden osalta Asiakkaan tulee so-
pia menettelytavasta HSY:n kanssa erikseen.  Asiakaskorttiso-
pimuksen voimassaolo jatkuu yksittäisen työmaan käsittelypal-
velun päättymisestä huolimatta, ellei asiakas irtisano asiakas-
korttisopimusta erikseen asiakaskorttisopimusehtojen mukai-
sesti. 
 
2.15 HSY:llä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta toimituk-
sia, jotka eivät ole näiden toimitusehtojen mukaisia tai vaatia 
asiakasta noutamaan virheelliset toimitukset omalla kustan-
nuksellaan. Asiakas on tässä tapauksessa velvollinen korvaa-
maan HSY:lle tästä aiheutuneet kokonaiskustannukset. HSY 
voi vaihtoehtoisesti vaatia korvausta toimituksen käsittelystä ja 
loppusijoituksesta. 
 
2.16 Asiakas vastaa itse omista, viranomaisten asiakkaalta 
edellyttämistä seurantatiedoista ja raporteista. 
 
3.0 Käsittelyn ja loppusijoituksen dokumentointi  
 
3.1 HSY:n vastuu Asiakkaan toimittaman maa-aineserän asi-
anmukaisesta käsittelystä rajoittuu ainoastaan Asiakkaan il-
moittamiin haitta-aineisiin tai ympäristölle vieraisiin aineisiin. 
Mikäli Asiakkaan toimittama maa-aineserä sisältää muita kuin 
asiakkaan ilmoittamia ympäristölle vieraita aineita tai haitta-ai-
neita, on Asiakas vastuussa tällaisten aineiden analysoinnin, 
käsittelyn ym. toimenpiteiden aiheuttamista lisäkustannuksista. 
 
3.2 Jos Asiakas noutaa maa-aineserän HSY:n suorittaman kä-
sittelyn jälkeen, Asiakkaan tulee ilmoittaa HSY:lle kyseisen 
maa-aineserän hyödyntämis-/loppusijoituspaikka. HSY ei ole 
vastuussa sen alueelta pois kuljetetuista maa-aineseristä. 
 
4.0 Maksu 
 
4.1 Laskutusperusteina ovat HSY:n punnitsemat määrät, kuor-
mantarkastuksen mukainen kuorman luokittelu sekä sopimuk-
sella vahvistetut yksikköhinnat. Sopimuksella vahvistetut yksik-
köhinnat ovat voimassa HSY:n seuraavaan hinnantarkistuk-
seen asti, kuitenkin enintään kalenterivuoden loppuun asti. Kä-
sittelyä edellyttävän pilaantuneen maan pienin laskutussumma 
on 450 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä. Pienimmän 
laskutussumman lisäksi veloitetaan kuormakohtaiset perus-
maksut. 


