HSY, Ämmässuon ekoteollisuuskeskus

1 Tietoa jätteen siirtoasiakirjasta
Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja
• vaarallisesta jätteestä,
• sako- ja umpikaivolietteestä,
• hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä,
• rakennus- ja purkujätteestä sekä
• pilaantuneesta maa-aineksesta.
Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Velvollisuus siirtoasiakirjan luovuttamiseen ei koske
kotitalouksia. Jos jäte haetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava siirtoasiakirja
sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.
Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä vahvistamansa siirtoasiakirja
tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan.

2 Siirtoasiakirjan käyttäminen
Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen haltijan on
huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen
vastaanottajalle.
Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja mukana jätteen siirron aikana, esitettävä siirtoasiakirja
tarvittaessa valvovalle viranomaiselle ja annettava se jätteen vastaanottajalle.
Jätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä.
Siirtoasiakirjalomake on tulostettavissa HSY:n verkkosivuilta.
Tulosta ja täytä siirtoasiakirjalomake kolmena kappaleena.
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Yksittäiskuorman laskutussopimusehdot (voimassa 1.1.2020)
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 laskulla tai maksuvälineellä heti punnitustapahtuman
yhteydessä. 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. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan, kun asiakas on allekirjoittanut sopimuslomakkeen (yksittäiskuorman laskutussopimus).
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 yksittäiskuorman laskutussopimuksessa mainittujen tietojen sekä
asiakkuuden hoitamiseen vaadittavien tietojen tallentamiseen HSY:n rekistereihin. Sopimuksen voimassaolo
päättyy, kun asiakas on suorittanut tähän sopimukseen perustuvan jätteenkäsittelymaksun kokonaisuudessaan.
Päättymispäivän jälkeen tämän sopimuksen mukainen asiakkuus HSY:hyn päättyy automaattisesti.
3. Sopimusehdot
Vastaanotettu jätemäärä määritetään ajoneuvon brutto- ja taarapunnituksilla. Poikkeustilanteessa voidaan
taarapainona käyttää ajoneuvon omamassaa. Kuorman paino voidaan poikkeustilanteessa määrätä myös
ajoneuvon kantavuuden ja kuormatilan täyttöasteen mukaan.
Asiakas sitoutuu jätettä tuodessaan ilmoittamaan jätelajin sekä jätteen alkuperäisen sijaintitiedon.
Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
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.
Asiakas vastaa itse omasta työturvallisuudestaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella, kuten
henkilökohtaisten suojaimien asianmukaisuudesta ja niiden käyttämisestä sekä likaantuneiden suojaimien
asianmukaisesta hävittämisestä.
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4. Laskutus
HSY laskuttaa vastaanotetusta jätteestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen jätemaksun.
Pilaantuneen maan käsittelyn laskutuksessa noudatetaan pilaantuneen maan käsittelypalvelua koskevia
toimitusehtoja (liite 1). Ellei asiakas maksa palvelua heti punnitustapahtuman yhteydessä, HSY laskuttaa
palvelun laskulla erikseen sovittavaa laskutusväliä noudattaen. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä.
Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko jätelain 83 §:n mukaan. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen
vaa’alla maksuvälineenä käyvät pankkikortti sekä yleisimmät luottokortit. Käteissuorituksia ei vastaanoteta.
Laskun maksuvelvollinen on yksittäiskuorman laskutussopimukseen kirjattu asiakas.
HSY ei liitä punnitustositteita laskuun. Asiakas voi tarkistaa laskunsa vertaamalla sitä punnituksen 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.
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
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.
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.

Liite 1 Ämmässuon asiakaskorttisopimukseen/
yksittäiskuorman laskutussopimukseen

Pilaantuneen maa-aineksen vastaanottamista, käsittelyä ja hyödyntämistä/loppusijoitusta koskevat yleiset toimitusehdot; voimassa 1.1.2020 alkaen
1.0 Yleistä
1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) suorittamaan pilaantuneen maa-aineksen käsittelyyn Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa sekä käsitellyn maa-aineksen hyödyntämiseen/loppusijoitukseen. 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 nimenomaisesti 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. Vaarattomaksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan 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 aineita.
1.4. HSY noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia
ympäristölupiaan.
1.5 HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kaatopaikat
ovat kaatopaikkaluokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaatopaikkoja.
2.0 Hyväksyntä / vastaanotto
2.1 Pilaantuneita maita otetaan vastaan vain sopimuksen mukaan. Pilaantuneen maan vastaanotto edellyttää asiakaskorttisopimuksen tekemistä (Ämmässuon asiakaskorttisopimus).
2.2 Asiakas huolehtii HSY:lle toimitettavien maa-ainesten maaperätutkimuksista. Asiakas toimittaa HSY:lle tarjouspyynnön
yhteydessä maaperätutkimusraportin sisältämät olennaiset tiedot, analyysitulokset sekä puolueettoman asiantuntijalaitoksen
lausunnon kaatopaikkakelpoisuudesta. Kaatopaikkakelpoisuus
on aina erikseen osoitettava, kun pilaantuneen maa-aineksen
sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät VNA:ssa määritellyt alemmat ohjearvot. Ellei riittäviä ja asiaankuuluvia analyysituloksia ole käytettävissä, on HSY:llä oikeus tilata ne Asiakkaan lukuun Asiakkaan kustannuksella.
2.3 Asiakas toimittaa pilaantuneen maa-aineksen ekoteollisuuskeskukseen. HSY ei vastaa maa-aineksen kaivusta eikä
kuljettamisesta ekoteollisuuskeskukseen. Ennen maa-aineksen toimittamista ekoteollisuuskeskukseen on Asiakkaan toimitettava HSY:lle pilaantuneen maaperän kunnostamista tai
maa-ainesten poistamista koskeva viranomaispäätös (ympäristölupa tai vastaava).
2.4 Asiakkaan on toimitettava jokaisen toimittamansa pilaantuneen maan kuorman mukana asianmukaisesti täytetty vaarattoman tai vaarallisen jätteen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tulee
toimittaa HSY:lle kahtena kappaleena, mikäli Asiakas/Asiakkaan edustaja haluaa itselleen palautuvan yhden kappaleen
siirtoasiakirjasta. Jätteen haltijan tulee allekirjoittaa jokainen
siirtoasiakirja henkilökohtaisesti, ja siirtoasiakirjassa on oltava
allekirjoittaneen nimenselvennys. Jos jätteen haltija on valtuuttanut jonkun muun allekirjoittamaan siirtoasiakirjan lukuunsa,
on valtuutuksen osoittava asiakirja pyydettäessä toimitettava
HSY:lle viimeistään siirtoasiakirjan yhteydessä. Mikäli siirtoasiakirjamerkinnät ovat puutteelliset, virheelliset tai ristiriitaiset, HSY pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta sovittujen

hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan maksun asiakirjavirheestä. HSY:n vaarattoman jätteen siirtoasiakirja on saatavilla
HSY:n verkkosivuilta.
2.5 Kuormattava maa ei saa olla niin kosteaa, että se aiheuttaa kuljetuksessa valumishaittoja ekoteollisuuskeskuksen alueella tai ettei se pysy kasalla. Mikäli maa-aines on niin kosteaa, että se aiheuttaa valumishaittoja, HSY pidättää oikeuden
veloittaa Asiakkaalta sovittujen hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen maksun valuvan kuorman 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 lisäkustannusten kattamiseksi. Pölyävät maa-ainekset on työturvallisuuden varmistamiseksi ja ympäristöhaittojen minimoimiseksi kasteltava ennen toimitusta.
2.6 Pilaantuneiden maiden kuormat tulee kuljetuksen ajaksi
peittää huolellisesti. Peittämättömistä kuormista HSY pidättää
oikeuden veloittaa Asiakkaalta sovittujen hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen peittämättömän avolavakuorman maksun.
2.7 Puhtaita ja pilaantuneita maita otetaan vastaan arkisin klo
7-16 välisenä aikana.
2.8 HSY punnitsee jokaisen kuorman sen saapuessa ekoteollisuuskeskukseen. 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 Asiakkaalta sovittujen hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan
hinnastonsa mukaisen väärän tyhjennyspaikan maksun. Jäätyneen lavan kaavinnasta HSY pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta sovittujen hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan
hinnastonsa mukaisen maksun.
2.9 HSY ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat mahdollisesta odotusajasta ekoteollisuuskeskuksessa.
2.10 Kuljettaja vastaa itse omasta työturvallisuudestaan, mm.
henkilökohtaisten suojaimien asianmukaisuudesta ja niiden
käyttämisestä sekä likaantuneiden suojaimien asianmukaisesta hävittämisestä.
2.11 HSY ottaa käsittelyä edellyttävästä pilaantuneesta maaaineksesta näytteitä, sekä kontrollia että pilaantumisen aiheuttaneen haitta-aineen laadun ja pitoisuuden lopullista määrittämistä varten HSY:n näytteenotto- ja kontrollimenettelyn mukaisesti. Mikäli HSY:n analyysitulokset osoittavat, että HSY:n hajotettaviksi ottamiensa haitta-aineiden laatu ja/tai pitoisuudet
olennaisesti poikkeavat Asiakkaan ilmoittamista, muutetaan
kyseisen maa-aineserän hintaa vastaavassa suhteessa. Laboratorioanalyysitulosten virhemarginaalia ei oteta huomioon.
2.12 Ellei tarjouksessa erikseen toisin mainita, tarjous käsittää
vain tarjouspyynnön mukaisen maaerän. Puhtaassa sekä sellaisenaan hyödynnettävässä pilaantuneessa maakuormassa
saa tarjouksessa mainituilla hinnoilla olla maan lisäksi enintään yhteensä 20 tilavuusprosenttia tiiltä ja asfalttia sekä betonia, jonka palakoko on alle 150 mm. Mikäli edellä mainittujen
jätteiden yhteismäärä puhtaassa tai sellaisenaan hyödynnettävässä pilaantuneessa maakuormassa ylittää 20 tilavuusprosenttia tai maakuormassa on muita jätteeksi luokiteltavia aineita/materiaaleja, HSY veloittaa käsittelymaksun perustuen
HSY:n suorittaman kuormantarkastuksen mukaiseen kuorman
luokitteluun. Käsittelyä edellyttävässä pilaantuneessa maakuormassa saa tarjouksessa mainituilla hinnoilla olla maan lisäksi 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 luokiteltavat aineet/materiaalit eivät ole eroteltavissa pois maa-aineksesta 150 mm:n seulalla tai muiden jätteeksi luokiteltavien
aineiden/materiaalien määrä on yli 2 tilavuusprosenttia/kuorma, HSY pidättää oikeuden veloittaa koko kuorma kalleimman jätejakeen hinnalla.
2.13 Jos käsittelyä edellyttävän pilaantuneen maa-aineksen
seassa on suuria 150 mm:n seulassa poiskarsiutuvia kiviainestai muita kappaleita, voi HSY vaatia korvausta suurten kappaleiden lajittelusta, hajottamisesta ja loppusijoituksesta.
2.14 Ellei Asiakkaan kanssa etukäteen ole muuta sovittu, katsoo HSY tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisen, yksittäistä
työmaata koskevan käsittelypalvelun päättyneeksi 10 päivän
kuluttua viimeisestä punnituksesta. Yksittäistä työmaata koskeneen käsittelypalvelun päättymisen jälkeen mahdollisesti ilmenevien uusien palvelutarpeiden osalta Asiakkaan tulee sopia menettelytavasta HSY:n kanssa erikseen. Asiakaskorttisopimuksen voimassaolo jatkuu yksittäisen työmaan käsittelypalvelun päättymisestä huolimatta, ellei asiakas irtisano asiakaskorttisopimusta erikseen asiakaskorttisopimusehtojen mukaisesti.
2.15 HSY:llä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta toimituksia, jotka eivät ole näiden toimitusehtojen mukaisia tai vaatia
asiakasta noutamaan virheelliset toimitukset omalla kustannuksellaan. Asiakas on tässä tapauksessa velvollinen korvaamaan 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 asianmukaisesta käsittelystä rajoittuu ainoastaan Asiakkaan ilmoittamiin haitta-aineisiin tai ympäristölle vieraisiin aineisiin.
Mikäli Asiakkaan toimittama maa-aineserä sisältää muita kuin
asiakkaan ilmoittamia ympäristölle vieraita aineita tai haitta-aineita, on Asiakas vastuussa tällaisten aineiden analysoinnin,
käsittelyn ym. toimenpiteiden aiheuttamista lisäkustannuksista.
3.2 Jos Asiakas noutaa maa-aineserän HSY:n suorittaman käsittelyn 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, kuormantarkastuksen mukainen kuorman luokittelu sekä sopimuksella vahvistetut yksikköhinnat. Sopimuksella vahvistetut yksikköhinnat ovat voimassa HSY:n seuraavaan hinnantarkistukseen asti, kuitenkin enintään kalenterivuoden loppuun asti. Käsittelyä edellyttävän pilaantuneen maan pienin laskutussumma
on 450 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä. Pienimmän
laskutussumman lisäksi veloitetaan kuormakohtaiset perusmaksut.
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