PERUSMÄÄRITTELYLOMAKE
Kaatopaikkakelpoisuuden arviointi
PERUSMÄÄRITTELY

VASTAAVUUSTESTAUS

SELVITYKSEN TEKIJÄ
Nimi tai toiminimi

Y-tunnus

Postiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Yhteyshenkilön nimi
Puhelin

Sähköposti

JÄTTEEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Jätteen tuottajan/haltijan/omistajan nimi
Osoite

Laskutusosoite

Jätteen toimitusaikataulu

Jätteen tuoja/kuljettaja

PROSESSIKUVAUS
Yrityksen toimiala
Prosessin kuvaus ja selvitys käytettävistä materiaaleista/Selostus jätteen alkuperästä

JÄTEJAETTA KOSKEVAT TIEDOT
Selvitys jätteestä ja sen sisältämästä haitallisesta aineesta/aineista ja pitoisuuksista

Haitallista ainetta sisältävän jätteen määrä (m3/t)

Kaatopaikkakelpoisuustutkimus liitteenä

Muodostuvien jäte-erien lkm/vuosi

Vastaavuustestaustulokset liitteenä

JÄTTEEN TOIMITUKSESTA VASTAAVAN HENKILÖN ALLEKIRJOITUS
Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Puhelin

Sähköposti

JÄTTEEN VASTAANOTON HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään, vastaanotto

jätekeskukseen.

PERUSTE:
Pvm johon asti päätös on voimassa:
(tarvitaan seuraava perusmäärittely/vastaavuustestaus)
Pvm
Käsittelijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Ei hyväksytä

Käsittelynro:

Tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään tarvittaessa toimitettavia jätteitä koskevaan yhteydenottoon. Lomakkeen tiedot voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaiselle. Lue lisää rekisteri- ja tietosuojaselosteistamme https://www.lsjh.fi/fi/yritys-ja-ymparisto/tietosuoja/ .
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JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN ARVIOINTI
Jätteen haltijalla tai muulla tuojalla on velvollisuus antaa riittävät tiedot kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi ennen jätteen toimittamista jätteen vastaanottoon. Kaatopaikkakelpoisuuden arviointimenettelyä sovelletaan kaikkiin kaatopaikalle sijoitettaviin jätteisiin. Ainoastaan yhdyskuntajätteen tai laadultaan
ja ominaisuuksiltaan siihen rinnastettavan jätteen, sekä asbestin osalta kaatopaikkakelpoisuutta ei tarvitse arvioida.
Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi selvitetään onko jäte tavanomaista vai vaarallista jätettä, ja soveltuuko
se sijoitettavaksi tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle kaatopaikan ympäristöluvan mukaisesti.
Perusmäärittely
Perustiedot jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi voi tehdä jätteen kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittelylomakkeella. Jos jätteen kaatopaikkakelpoisuutta ei pystytä annettujen tietojen perusteella toteamaan, pyydetään
jätteen haltijaa teettämään valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukainen kaatopaikkakelpoisuuslausunto jätteiden
kaatopaikkakelpoisuudesta. Osasta jätteitä tämä edellyttää tarkempaa laboratoriotesteihin perustuvaa kaatopaikkakelpoisuustutkimusta. Tällaisia jätteitä ovat mm. hiekkapuhallushiekat, tuhka- ja kuonajätteet, erilaiset sakat ja pesurijätteet sekä pilaantuneet maa-ainekset.
Annettujen tietojen perusteella kaatopaikan pitäjä joko hyväksyy tai hylkää jätteen vastaanoton kaatopaikalle.
Vastaavuustestaus
Kaatopaikkasijoitukseen hyväksytystä säännöllisesti toimitettavasta jätteestä tulee vähintään kerran vuodessa tehdä
vastaavuustestaus. Vastaavuustestauksessa selvitetään, vastaako jäte yhä annettuja tietoja ja kaatopaikkakelpoisuusperusteita. Vastaavuustestaus on tehtävä myös silloin, jos jätteen syntyprosessissa tapahtuu oleellisia muutoksia.
Jätteestä teetettävän laboratoriotutkimukseen perustuvan kaatopaikkakelpoisuusselvityksen yhteydessä tulisi määritellä erikseen ne ominaisuudet, jotka on oleellista jatkossa tutkia kerran vuodessa tehtävässä vastaavuustestauksessa.
Samalla kannattaa sopia myös vastaavuustestausten aikatauluista.
Jätteestä, jonka kaatopaikkakelpoisuuden toteamiseksi on riittänyt perusmäärittelylomakkeen täyttäminen, voi vastaavuustestauksen tehdä samalla lomakkeella.

