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OHJE ASIKKALAN MAANVASTAANOTTOALUEEN KÄYTTÄJÄLLE

1. VASTAANOTETTAVAT MAA-AINEKSET

Maanvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia, sekä kantoja.
Jätteen tuoja vastaa maa-ainesjätteen puhtauden selvittämisestä ennen niiden tuontia.

1.1. Maanvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Maanvastaanottoalueelle ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä,
biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä tai
asfalttijätettä.

Maanvastaanottoalueelle ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana,
huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan
toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta
esitettävä maanvastaanottoalueen vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman
laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

2. AUKIOLOAJAT

Tunnistekortilla ylijäämämaiden tuonti on mahdollista ma – pe klo 7 – 20 ja lauantaisin klo 9 – 16 välisenä
aikana.

3. AJONEUVOT

Maanvastaanottoalueelle voidaan ottaa maata normaalilla maansiirtokalustolla varustetuilla autoilla
(nuppi, puoliperävaunu, kasetti).

4. TUNNISTEKORTIT

Tunnistekortit ovat maksullisia. Tunnistekortin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n
kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

Tunnistekorttiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot, voimassaoloaika ja ominaisuudet
laskutusta varten. Tunnistekortti on ajoneuvokohtainen. Korttien tietojen muutoksista ja lisätilauksista
huolehtii Salpakierto Oy:n lajitteluaseman hoitaja.
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5. TOIMIMINEN MAANVASTAANOTTOALUEELLA

5.1. Kuorman tunnistaminen ja puomin avaaminen tunnistekortilla

Toiminta tunnistekortin kuormatietojen tallentamiseksi:

A. Aina sisään ajaessasi vie tunnistekortti lähelle ulkoterminaalin kortinlukupäätettä. Puomin
avauduttua, aja sisään purkupaikalle.

B. Aina ulos ajaessasi vie tunnistekortti lähelle puomin sisäpuolella olevaa ulkoterminaalin lukijaa ja
puomi aukeaa.

Tunnistekortin käyttäjä vastaa siitä, että samalla puominaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai
asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan
alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

5.2. Seuraa viitoitusta oikeaan purkupaikkaan

Maanvastaanottoalueen purkualue on merkitty viitoituksella.

5.3. Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo
ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa, ilmoitathan ongelmasta Salpamaan henkilökunnalle.
Yhteystiedot ovat ohjeen lopussa.

5.4 Tunnistekortin väärinkäyttö

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista tunnistekorteista. Väärinkäytetty tunnistekortti poistetaan
vaakaohjelmasta ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

6. MAKSUTAVAT

Maksaminen edellyttää aina tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa
osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

7. TURVALLISUUS

Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä ja heijastimilla varustettuja työvaatteita ja turvajalkineita. Varo
liikkuvia ajoneuvoja, alueella voi liikkua pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja ja muita työkoneita.

Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava videovalvonta.
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Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottopaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä
välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on
ehdottomasti noudatettava.

8. YHTEYSTIEDOT

Asikkalan maanvastaanottoalue
Konkosentie 3, 17200 Vääksy
p. 044 084 4799

Salpamaa Oy, p. 050 559 4174


