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Hämeen ELY-keskus

Kuljetusvälineistö

Kuorma-auto 10 kpl, vaihtolava 30 kpl

Jätteet, joita hyväksyntä koskee

Jätteen
tunnusnumer
o
170101

Jätelajin kuvaus

Määrä t/a

Betoni

50

170201

Puu

50

170904

Sekalainen rakennus- ja purkujäte

50

200201, 02,
03

Puutarha- ja puistojätteet

50

Päätökseen liitetyt toimintaa koskevat määräykset:
1.

Jätteen kuljettajan on huolehdittava siitä, että jäte kuljetetaan jätteenkäsittelylaitokselle
tai muulle laitokselle tai kaatopaikalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen
vastaanottamiseen. Jos jätettä ei oteta yllä mainitussa paikassa vastaan, on kuljettajan
palautettava jäte sen haltijalle. (JäteL 29 §, 31 §)

2.

Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on kuljetettava hyödynnettäväksi paikkaan, jossa
kyseisen jätteen käsittely on ympäristöluvassa tai muulla viranomaisen päätöksellä
hyväksytty. (JäteL 8 §, 29 §, 31 §, JäteA 7 §, 12 §)

3.

Jätteet on kuljetettava umpikorisessa kuljetusvälineessä tai muutoin asianmukaisella
tavalla kunkin jätteen kuljetukseen sopivalla kuljetusvälineellä. (JäteA 11 §)

4.

Jätteen kuormaus ja kuljetus on järjestettävä siten, että niistä aiheutuva melu ja muu
häiriö ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Jätteiden kuormauksesta tai
kuljetuksesta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista. (JäteL 13 §, JäteA 10 §)
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5.

Jätteen kuljettajan on pidettävä kirjaa kuljetetun jätteen määrästä, lajista, laadusta ja
alkuperästä, poiskuljetetun jätteen toimituspaikasta ja –päivämäärästä. Kirjanpitoa
koskeva yhteenvetoraportti edellisenä vuonna kerätyistä ja kuljetetuista jätteistä on
toimitettava pyydettäessä Uudenmaan ELY-keskukselle. (JäteL 118 §, JäteA 23 §)

6.

Jätteen kuljettajan on oltava selvillä jätteen siirtoa koskevista velvollisuuksista ja
huolehdittava kuljetuksen aikana siirtoasiakirjasta. Siirtoasiakirja on oltava vaarallisesta
jätteestä,
POP-jätteestä,
saostusja
umpikaivolietteestä,
hiekanja
rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maaaineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. (JäteL
121 §, JäteA 24 §)

7.

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, joilla saattaa olla merkitystä
jätehuoltorekisteriin merkittyjen tietojen kannalta, tulee ilmoittaa Uudenmaan ELYkeskukselle viipymättä. Myös toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa. (JäteL 97 §)

8.

Jätteen kuljettajan on varmistettava, että ote jätehuoltorekisteristä on mukana kaikissa
tässä päätöksessä hyväksytyissä kuljetusvälineissä kuljetuksen aikana. (JäteL 98 §)
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