OHJEET PERUSMÄÄRITTELYLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN
Kaatopaikalle hyväksyttävästä jätteestä on tehtävä perusmäärittely (17 §, Vna 331/2013).

SELVITYKSEN TEKIJÄ
Yhteystiedot henkilöstä, joka täyttää perusmäärittelylomakkeen.

JÄTTEEN TUOTTAJAA/HALTIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Yhteystiedot henkilöstä tai yrityksestä, jonka prosessista jäte on peräisin. Voi olla sama kuin edellä.
Jätteen toimitusaikatauluun kirjoitetaan arvioitu toimitusajankohta Keltakankaalle.

PROSESSIKUVAUS
Kuvaus prosessista, josta jäte on peräisin.
Esimerkkinä jätevesilaitoksen välpänerotusrejekti. ”Tuleva jätevesi nostetaan tulopumppaamosta
jätevesilaitoksen esikäsittelyrakennukseen. Tulevasta jätevedestä erotetaan karkein kiintoaines
porrasvälpällä. Kiintoaine johdetaan välpepuristimelle, jossa erottuva vesi palautetaan tulevan veden
joukkoon. Puristettu välpe on jätettä jota ei haluta puhdistusprosessiin, se johdetaan välpeastiaan, ja
toimitetaan kaatopaikalle. Välperejekti on pääasiassa muovia”.
Kuvauskenttään voidaan kirjoittaa: lisäselvitys liitteenä.

PROSESSI‐ JA TUOTANTOJÄTETTÄ KOSKEVAT TIEDOT
Jätteen koostumus ja tarvittaessa liukoisuusominaisuudet. Tällä tarkoitetaan jätteen ominaisuuksia ja sen
soveltuvuutta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle hyväksyttävän
jätteen orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) saa olla enintään 10 prosenttia. Liukoisuusominaisuudet
(Vna 331/2013 liite 3, taulukot 4, 5 ja 6) määritetään aina, lukuun ottamatta luokan 20 jätteitä, joille riittää
suppea testaus (taulukko 4).
Jätenimike (ewc‐koodi). Tämän ohjeen lopussa on erillisenä liitteenä ewc‐koodiluettelo.
Vaarallisesta jätteestä (jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3) mukaiset pääasialliset
vaaraominaisuudet.
Kaatopaikalle ei hyväksytä jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa,
syttyvää tai helposti syttyvää.

Tavanomaiseen jätteeseen ja vakaaseen reagoimattomaan vaaralliseen jätteeseen, jotka sijoitetaan
yhdessä kaatopaikalle, sovelletaan Vna 331/2013 liitteen 3 taulukon 5 mukaisia liukoisuusominaisuuksien
raja‐arvoja ja taulukon 6 mukaisia muita vaatimuksia.
Tiedot sen selvittämiseksi, että jätteen sijoittaminen ei ole 14 ja 15 §:n vastaista eikä jätteen sijoittaminen
ole muutoinkaan kielletty.
Vna 331/2013 14 §: Kaatopaikalle soveltumaton jäte. Kaatopaikalle ei hyväksytä:
1) nestemäistä jätettä;
2) jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 3
tarkoitetulla tavalla räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa, syttyvää tai helposti syttyvää;
3) sairaalassa ja eläinlääkäriasemalla sekä niihin rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä jätettä, joka on
jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 3 tarkoitetulla tavalla tartuntavaarallista;
4) tutkimus‐, kehitys‐ tai opetustoiminnassa syntyviä käytöstä poistettuja kemiallisia aineita, joita ei
tunnisteta tai joiden vaikutuksia ei tunneta;
5) käytöstä poistettuja auton, työkoneen tai muun ajoneuvon renkaita tai niiden silppua; kielto ei koske
rengassilpun hyödyntämistä kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen yläpuolella olevissa rakenteissa;
6) jätettä, joka ei täytä 5 luvussa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen metalliseen elohopeaan, jonka
varastointi ja sijoittaminen hyväksytään metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja ‐seosten
viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1102/2008, jäljempänä elohopea‐asetus.
Jätettä ei saa laimentaa tai sekoittaa muuhun jätteeseen tai aineeseen vain kaatopaikalle hyväksyttävälle
jätteelle asetettujen kelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi.
Vna 331/2013 15 §: Jätteen esikäsittelyvelvollisuus.
Kaatopaikalle hyväksytään vain esikäsiteltyä jätettä. Vaatimus ei koske sellaista pysyvää jätettä, jota ei
voida esikäsitellä teknisesti käyttökelpoisella tavalla eikä muutakaan jätettä, jos esikäsittely ei edistä 1
§:ssä säädetyn tarkoituksen saavuttamista vähentämällä jätteen määrää tai haitallisuutta taikka
jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Kaatopaikan luokka, jonka mukaiselle kaatopaikalle jäte voidaan hyväksyä.
Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskukseen toimitettu jäte tulee olla tavanomaisen jätteen
kaatopaikalle soveltuvaa jätettä.
Jätteen muuttuminen kaatopaikalla ja siihen liittyvät mahdollisesti tarvittavat lisävarotoimet.
Tähän maininta erityisistä toimenpiteistä kuten esimerkiksi jätteen välitön peittäminen.

ESILAJITTELU
Selvitys (15 §:n mukaisesti) toteutetusta jätteen esikäsittelystä tai siitä, miksi esikäsittelyä ei pidetä
mahdollisena tai tarpeellisena. Tähän kuvaus syntypaikkalajittelusta, leikkaus‐ tai murskaustoiminnasta,
hygienisoinnista tai muusta esikäsittelystä. Mikäli esikäsittely tehdään KLJ Oy:n toimesta, tulee siitä mainita
tässä. Jos esikäsittely ei ole mahdollista, tulee perustelut kuvata tässä kohtaa.

JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN
Jätteen kierrätys‐ tai muut hyödyntämismahdollisuudet. Jätteen kierrätyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa
jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen; jätteen
kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai
maantäyttöön käytettäväksi aineeksi.
Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi
tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin
käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten.

