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TAMPEREEN KAUPUNGIN PUHTAIDEN MAA-AINESTEN
VASTAANOTTOALUEIDEN TOIMINTAOHJE

Aukioloajat

· Ma - to 7.00 - 15.30
· Pe 7.00 - 14.15
Ruokatuntisin 11.00 - 11.30 vastaanottopaikka on suljettu.
Kuorman on oltava purettuna ja alueelta poistuttava ennen ilmoitettua sulkemisaikaa.
Pyhäpäivät yms. saattavat aiheuttaa muutoksia aukioloaikoihin. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Yleisiä ohjeita
· Noudata henkilökunnan antamia ohjeita
o Kysy neuvoa alueen henkilökunnalta, jos et ole varma toimintatavoista
· Vältä jalan liikkumista alueella
o Ajoneuvon ulkopuolella on käytettävä aina vaadittuja suojavarusteita
(huomiovaatteet, turvakengät)
· Varo työkoneita ja muuta liikennettä, aja rauhallista vauhtia ja noudata
varovaisuutta
· Jos sinulle tai jollekin muulle tapahtuu ”läheltä piti” -tilanne, niin ota yhteys alueen
henkilökuntaan tai vastuuhenkilöön.
Toimintaohjeet
· Saapuessasi alueelle pysähdy vastaanottokopin luukulla. Anna seuraavat tiedot:
o Laskutettavan yrityksen nimi ja laskutustiedot
o Työmaamestari / muu yhteyshenkilö
o Työmaa / kuormauspaikka
o Kuorman koko (m3itd)
o Maa-aineslaji
· Aja vastaanottopaikan henkilökunnan opastamalle kuorman purkupaikalle ja kippaa
kuorma annettujen ohjeiden mukaiseen kohtaan.
Yhteystiedot
·
·

Myllypuro, vastaanottopaikka: 040 800 7268
Vastaava hoitaja: 040 806 3199
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PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOEHDOT TAMPEREEN
KAUPUNGIN MAANVASTAANOTTOPAIKOILLA

Vastaanottoehdot
·

Puhtaiden maa-ainesten toimittaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle
maa-ainesten alkuperän osoitetietoineen. Vastaanottaja pidättää oikeuden
hyväksyä tai hylätä alueelle tulevat kuormat, toimittajat ja työmaat.

·

Haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia ei oteta vastaan. Maa-aineksia ei oteta
vastaan alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai
pesulatoimintaan, romun- tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen tai muuhun vastaavaan
toimintaan, jollei haitattomuutta ole luotettavasti etukäteen selvitetty.
Haitattomuudesta on toimitettava tutkimustulokset etukäteen tai kuorman
toimituksen yhteydessä.

·

Maa-ainesten pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston
asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia.
o Myllypuron maanvastaanottoalueelle toimitettavien maa-ainesten haittaainepitoisuuksien on alitettava asetuksessa ilmoitetut kynnysarvot, paitsi
seuraavien metallien ja puolimetallien osalta sallitaan alueen
taustapitoisuuksien vuoksi kynnysarvoja korkeammat pitoisuudet: koboltti
29mg/kg, lyijy 77mg/kg, sinkki 208mg/kg, arseeni 26mg/kg.

·

Maa-aineskuormat eivät saa sisältää rakennus- tai sekajätettä, betonia, tiiliä,
asfalttia, kantoja, risuja tai muuta jätteeksi luokiteltavaa materiaalia.

·

Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten poistamisesta ja määräysten
mukaisesta loppusijoittamisesta vastaa niiden toimittaja. Vastaanottopaikan pitäjällä
on oikeus laskuttaa vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten mahdollisesta
kuormauksesta ja siirtämisestä massojen alkuperäistä toimittajaa.

·

Maa-ainesten tuottaja / toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat
vastaanottoehtojen mukaisia.

