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KOTITALOUKSISTA KERÄTYN KUITUPAKKAUS- JA METALLIJÄTTEEN 

TERMINAALI- JA KIERRÄTYSPALVELUT AJANJAKSOLLE 2023–2026 

Suomen Uusiomuovi Oy (SUM) pyytää tarjoustanne kotitalouksista kerätyn kuitupakkaus- ja metallijätteiden 

terminaali- ja kierrätyspalveluista. Tämän tarjouspyynnön mukainen hankinta ei ole julkinen hankinta. 

Tarjouksen pyytäjä  

Suomen Uusiomuovi Oy (y-tunnus: 0905402–1)  

Mika Surakka 

PL 4 (Eteläranta 10) 00131 Helsinki  

mika.surakka@uusiomuovi.fi 

puh. 0400 197 848 

Tausta ja tarkoitus  

Suomen Uusiomuovi Oy (SUM) on vuonna 1992 perustettu muovipakkausten tuottajayhteisö. SUM toimii 

jätelaissa tarkoitettuna tuottajayhteisönä. SUM vastaa jätelaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa kuten 

pakkausjäteasetuksessa tuottajavastuusta edustamiensa tuottajien puolesta. SUM toimii jatkossa myös 

muiden pakkausmateriaalien tuottajayhteisönä, kun Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös tuottajarekisteriin 

hyväksymisestä astuu voimaan. Jatkoa varten SUM tarvitsee suunnitelman vastaanottoterminaalitoiminnan 

ja kierrätyksen toteuttamisesta. 

Riippumatta siitä kerätäänkö kuluttajien kuitupakkaukset ja metallijäte ekopiste- tai kiinteistökeräyksenä, 

tulee ne toimittaa tuottajayhteisön osoittamaan, lainsäädännön edellyttämään vastaanottoterminaaliin 

(”Terminaali”). 

Tuottajayhteisöjen lajitteluohjeiden mukaisesti kotitaloudet lajittelevat pakkausjätteet keräysvälineeseen. 

Pantiton metallipakkausjäte, pakkausmetallit ja pienmetallit lajitellaan samaan keräysvälineeseen. 

Yhteneväinen lajitteluohje koskee valtakunnallista kiinteistökeräystä ja Rinki-ekopisteitä. Lisäksi 

kiinteistökeräyksen joukkoon kerätään kunnan jätehuoltovastuulla olevien kiinteistöjen kuitupakkaukset ja 

metallijätteet sekä mahdollisesti joidenkin pienyritysten pakkaukset.  

Pakkausmetalli on tuottajavastuullista jätettä ja pienmetalli kuntavastuullista jätettä. Tuottajayhteisöt ja 

kuntavastuullisen jätteen haltija sopivat jaottelusta keskenään ja tuottajayhteisöt ohjeistavat eri 

keräysjärjestelmien osalta toiminnot, jotka Terminaali toteuttaa vastaanotettaessa materiaalia.    

Arviomme vuosittain markkinoille saatetusta pakkausjätteestä on seuraava: 

• kuitupakkaukset  279 000 tonnia 

• metalli  56 000 tonnia 

Kullekin jätelaitosalueelle tai sen toiminta-alueen kohtuullisen matkan päähän valitaan vähintään yksi 

Terminaali. 
  

mailto:satu.estakari@mepak.fi


 TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) 
 
 22.12.2022 
 

Suomen Uusiomuovi Oy  PL 4, Eteläranta 10   Y-tunnus 0905402–1 
Finlands Returplast Ab 00131 HELSINKI www.uusiomuovi.fi Kaupparekisteri n:o 544.233 

Tarjouspyynnön sisältö 

TAUSTA JA TARKOITUS .................................................................................................................................. 1 
TARJOUKSEN ANTAMINEN ............................................................................................................................ 2 
TERMINAALIPALVELUJEN KUVAUS ................................................................................................................ 3 

VASTAANOTON YLEISKUVAUS ................................................................................................................................... 3 
VASTAANOTTOTERMINAALITOIMINNAN ERI TYÖVAIHEET................................................................................................ 3 

1. Saapuvan kuorman vastaanotto ja laadunvarmistus .............................................................................. 3 
2. Välivarastointi ja paalaus ........................................................................................................................ 4 
3. Kuormaus, jatkokuljetus ja punnitus ........................................................................................................ 4 
4. Raportointi kuukausittain ........................................................................................................................ 5 

PALVELUN LAATU .......................................................................................................................................... 5 
TARJOUSPYYNNÖN/HANKINNAN KOHTEENA OLEVAT ALUEET ...................................................................... 6 
SOPIMUSAIKA ................................................................................................................................................ 7 
VALINTAKRITEERIT ......................................................................................................................................... 7 
TARJOUKSEN SISÄLTÖ .................................................................................................................................... 7 
AIKATAULU .................................................................................................................................................... 7 

Lisätiedot...................................................................................................................................................... 7 
 

Tarjouksen antaminen 

Tarjouksia pyydetään 20.1.2023 mennessä ja toiminnan aloitus on sopimuksen mukaan kevään 2023 

aikana, kun Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä astuu voimaan. 

Tarjousten perusteella tehtävät sopimukset tehdään kolmeksi (3) vuodeksi. Tarjouksen voi antaa 

yhdelle tai molemmille mainitulle materiaalille. Materiaalin omistusoikeus siirtyy Terminaalin 

ylläpitäjälle vastaanoton yhteydessä, jolloin tarjoukseen on sisällytettävä myös materiaalin 

toimittaminen kierrätykseen. 

Tarjoushinnat pyydetään ilmaisemaan materiaalikohtaisesti euroa/tonni erikseen terminaalikäsittelylle 

(sisältäen varastoinnin) ja kierrätykselle. Yksityiskohdat selviävät jäljempänä. 

Yhteenveto keskeisimmistä asioista 

• Sopimusaika 3 vuotta 

• Tarjous 20.1.2023 mennessä, aloitus sopimuksen mukaan keväällä 2023 

• Hinta euro/tonni, erikseen paalauksesta/siirtokuormauksesta (sis. varastoinnin) 

• Hinta euro/tonni kierrätyksestä tai kuvaus hintamekanismista materiaalin markkina-arvon 

mukaan vaihtuvasta voiton/tappion jakamisesta. 

Tarjouksen yhteydessä on hyvä antaa myös ehdotus siitä, miten mahdolliset hinnanmuutokset 

sopimusaikana ehdotetaan käsiteltävän.  
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Terminaalipalvelujen kuvaus  

Tässä kohdassa on kuvattu tarjouksessa pyydetyt terminaalitoiminnot yleisesti. Sopimusneuvotteluissa 

tarjoajan kanssa tehdään terminaalitoiminnoista erillinen sopimus. Edellytämme vastaanotto-

terminaalilta kirjallisia työohjeita ja menetelmäkuvauksia kaikista työvaiheista viimeistään 

sopimusneuvotteluissa. 

Vastaanoton yleiskuvaus 

Kullekin jätelaitosalueelle tai sen toiminta-alueen kohtuullisen matkan päähän valitaan vähintään yksi 

Terminaali. Palveluntarjoaja voi itse esittää Terminaalien sijainnista ja lukumäärästä ehdotuksen, jolla 

saavutetaan alueella riittävä maantieteellinen peitto sekä keräysreiteille saavutetaan optimaaliset 

tyhjennyspaikat. 

Terminaalilla tulee olla kaikki toimintaan tarvittavat viranomaisluvat ja vastaavat hyväksynnät, kuten 

ympäristölupa, jonka puitteissa kuitupakkaus- ja metallijätteiden vastaanotto, varastointi, mahdollinen 

esikäsittely ja edelleen toimitus ovat mahdollisia. Tarjouksessa tulee esittää ympäristöluvan 

diaarinumerot ja materiaalikohtaiset ylimmät sallitut vastaanoton tonnimäärät. Terminaalin on 

avustettava tarvittaessa keräysvälineen tyhjentämistä. Avustaminen on Terminaalin vastuulla ja se on 

sisällytettävä käsittelyhintaan. 

Terminaalissa vastaanotetaan kotitalouksien erilliskerättyjä kuitupakkauksia ja metallijätettä, jotka 

laadultaan ovat riittävän puhtaita, jotta kierrätys on mahdollista. Terminaalin ylläpitäjä tarkastaa 

riittävällä tavalla, että jokainen sinne käsiteltäväksi tuotava jäte-erä täyttää SUM:n hyväksymät 

laatuvaatimukset. Voimassa olevat lajitteluohjeet löytyvät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n 

verkkosivuilta. 

Terminaaliin tuojalta ei peritä laatuvaatimukset täyttävistä jäte-eristä maksua. Jos tuotu kuormaerä 

sisältää muita jätejakeita tai ei muutoin täytä laatuvaatimuksia, tulee erän vastaanottamisesta 

ensisijaisesti pidättäytyä tai Terminaalin ylläpitäjän tulee sopia omaan lukuunsa tuojan kanssa erän 

vastaanottamisesta ja siihen liittyvistä kaupallisista ehdoista. 

Vastuu ja omistusoikeus jätteistä ja -jätteisiin siirtyy Terminaalin ylläpitäjälle sen otettua vastaan kunkin 

hyväksytyn jäte-erän Terminaaliin tuojalta. Palveluun ei sisälly jätteen vastaanotto suoraan kuluttajilta. 

Vastaanottoterminaalitoiminnan eri työvaiheet 

1. Saapuvan kuorman vastaanotto ja laadunvarmistus 

Työvaiheet 

• Saapuvat kuormat punnitaan 

• Saapuva kuorma tarkastetaan 

• Saapuvat kuormat digikuvataan tarvittaessa laadun seurantaa varten 

• Jos saapuva kuorma ei täytä laatuvaatimuksia, se hylätään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä 

liitteen 1 toimintaohjeiden mukaisesti.  

• Saapuvan kuorman alkuperä tulee kirjata raportointia varten (eli kuntien järjestämästä 

lakisääteisestä kiinteistökeräyksestä, kunnan täydentävistä ekopisteistä tai Rinki-ekopisteeltä) 

Vastaanottotarkastuksen tavoitteena on löytää kuormat, jotka sisältävät muuta kuin kuluttajien 

lajittelemaa kuitupakkaus- tai metallijätettä (esim. vaaralliset jätteet, sekajäte, rakennusjäte). 

Epäpuhtauksien osalta osapuolet sopivat käytännöt toimintaohjeet, jotka kirjataan sopimukseen. 
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Kuormakohtainen laadunarviointi koskee yksittäistä Tuottajayhteisön terminaalissa Kunnalta 

vastaanotettua jäte-erää 1.7.2023 lähtien, jolloin alkaa jätelain mukainen Suomen Kuntaliitto ry:n, 

Suomen Kiertovoima ry:n ja tuottajayhteisöjen välinen yhteistyösopimus. Materiaalikohtaiset 

toimintaohjeet on kuvattu liitteessä 2. 

2. Välivarastointi ja käsittely 

Terminaalin ylläpitäjä vastaa materiaalien laadun säilymisestä. 

Kuormien välivarastointi tulee tehdä ensisijaisesti sisätiloissa (ei sorakentällä) siten, ettei tuuli tai muut 

sääolosuhteet heikennä kuorman laatua. Saapuneet kuormat tulee paalata tai siirtokuormata 

mahdollisimman nopeasti kuormien vastaanoton jälkeen. Roskaantumisen estäminen ja mahdollisesta 

siivoamisesta aiheutuvat kustannukset ovat Terminaalin ylläpitäjän vastuulla. 

Varasto-alueen pinta-alan on oltava sellainen, että se mahdollistaa jätteen vastaanoton ja 

jatkokuljetuksen kuormaamisen ja järjestämisen esteettä, turvallisesti ja joustavasti. Pakkausjätteen 

välivarastoalueen pohja on pidettävä kunnossa siten, ettei pinnasta sekoitu tai irtoa kivi- tai muuta 

ainesta jätteeseen (esim. asfaltti/betoni. Sorakenttä ei sovellut välivarastointiin tai varastointiin).  

Käsitellyt materiaalit tulee varastoida erillään muista jätejakeista ja mielellään kuivassa, katetusta tilassa. 

Paalaus, siirtokuormaus ja materiaalien varastointi ovat vastaanottoterminaalin omaa toimintaa, jonka 

kustannukset sisältyvät annettuun hintaan (€/tonni). 

Materiaalit paalataan tai siirtokuormataan siten, että normaalit siirto-, lastaus- ja purkutoimenpiteet 

eivät heikennä materiaalin laatua. Tarjouksessa tulee antaa tarkempi kuvaus käytössä olevasta 

paalaimesta sekä paalien koosta ja laadusta tai siirtokuormauksen ja varastoinnin toteuttamista. 

Terminaalin ylläpitäjä voi järjestää materiaalin kuormauksen ja lähtöpunnituksen haluamallaan tavalla. 

Nämä kustannukset sisältyvät terminaalikäsittelyn hintaan. Punnitustiedot toimitetaan SUM:lle sovitun 

aikataulun mukaisesti sopimuksessa sovitussa muodossa. 

3. Materiaalin kierrätys 

Vastaanottamansa kierrätyskelpoisen materiaalin Terminaalin ylläpitäjä kierrättää itse tai toimittaa 

omalla kustannuksellaan ympäristöluvan ja muut tarvittavat viranomaishyväksynnät omaavalle 

toiminnanharjoittajalle kierrätykseen Suomessa tai ulkomailla. Kierrätysketjun tulee tarvittaessa olla 

dokumentoitavissa. SUM:lla on halutessaan oikeus tarkastaa kierrätysketjuun kuuluvien yritysten 

toiminta kierrätyksen toteutumisen valvomiseksi. 

Mahdollisen kierrätyskelvottoman pakkausjätteen Terminaalin ylläpitäjä toimittaa omalla 

kustannuksellaan muuhun hyötykäyttöön, esimerkiksi energiahyötykäyttöön ympäristöluvan ja muut 

tarvittavat viranomaishyväksynnät omaavaan laitokseen. Jos Terminaalista toimitetaan pakkauksia 

kierrätettäväksi ulkomaille, tulee Terminaalin ylläpitäjän pyydettäessä voida osoittaa, että 

vientitoiminta täyttää pakkausasetuksen 20 §:ssä kierrätykselle asetetut vaatimukset. 

Jatkokuljetus toteutetaan, kun varastossa on jätettä niin paljon, että jatkokuljetuskalustoon voidaan 

lastata suurin sallittu kuormapaino tai kierrätysoperaattorin määrittelemä määrä. 

Terminaalin ylläpitäjä hoitaa kuljetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. 
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4. Raportointi kuukausittain 

Kuukausittain tehtävästä raportoinnista tulee käydä ilmi vähintään seuraavat: 

• Vastaanotetut kuormat 

- Päivämäärä, paino, tuoja, rek nro, mahdollinen reittinumero ja/tai viite. 

- Raportointierittelyssä pitää olla tieto toimittaako tuoja kuntien järjestämästä lakisääteisestä 

kiinteistökeräyksestä vai Rinki-ekopisteistä kerättyä pakkausjätettä. Tarjoukseen voi liittää 

mallin raportointierittelystä. 

• Lähtevät kuormat 

- Päivämäärä, paino, toimituskohde/toimituskohteet 

- Epäkurantit kuormat, pvm, paino, tuoja, toimenpiteet. 

• Raporttien toimitus 

- Punnitustiedot toimitetaan SUM:lle sovitun aikataulun mukaisesti, viimeistään seuraavan 

kuukauden 9. päivänä. 

• Raportointiin ja viestintään liittyen 

- Jos tuottajayhteisö siirtyy raportoinnin osalta omaan raportointijärjestelmään, sitoutuu 

palveluntarjoaja käyttämään kyseistä raportointijärjestelmää. 

• Muut asiat 

- erittely Terminaalin vastaanottamista ja kierrätykseen toimittamista yritysten 

kuitupakkauksista (aaltopahvi, teollisuuskääreet ja hylsyt) sekä metallipakkauksista SUM:n 

niin pyytäessä. 

Palvelun laatu 

Palvelu on tarjottava niin, että Terminaalissa vastaanotetun jätteen määrä ei muutu eikä laatu 

varastoinnin aikana heikkene ja näin huononna sen kierrätysmahdollisuuksia. 

Palveluntarjoaja sitoutuu osallistumaan yhteisiin palavereihin alueen kunnan ja/tai jätehuoltoyhtiön 

sekä SUM kanssa, jossa toimintaa kehitetään ja kerätyn materiaalin laatua parannetaan. Lisäksi 

palveluntarjoaja antaa lajitteluohjeita ja opastaa alueen asukkaita. 

Tarjouksessa palvelutarjoajan on esitettävä terminaalin aukioloajat sekä vastaanottoajat tai muut 

kuormien toimittamiseen vaikuttavat asiat. Vastaanottoterminaalin tarjouksessa eduksi katsotaan, jos 

tarjoaja pystyy tarjoamaan kuorman purkamista aukioloaikojen ulkopuolella esim. korttipunnitus. 

Ennen toiminnan aloittamista tulee valitun toimijan esittää toimintansa ja vastaanottopaikkansa 

tarvittavat toiminta- ja ympäristöluvat SUM:lle. Tarjoaja voi käyttää alihankkijaa palvelujen 

tuottamiseen. Alihankkijan käytöstä tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä. Alihankkijaa koskevat samat 

vaatimukset kuin tarjoajaa. Tarjoaja vastaa alihankkijan toiminnasta kuin omastaan. 

Terminaalin yhteystietojen lisäksi toivomme varsinaisen yhteyshenkilön yhteystietoja julkaistavaksi 

Suomen Uusiomuovi Oy:n verkkosivuilla. Yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron julkaisemista varten 

tarvitsemme luvan. 
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Tarjouspyynnön/Hankinnan kohteena olevat alueet 

Tarjouksia pyydetään alla luetelluille jätehuoltoalueille. Huomioikaa, että kullekin alueelle valitaan 

lähtökohtaisesti vain yksi palveluntarjoaja, jolla voi olla useampia vastaanottoterminaaleja tai 

siirtokuormausasema. 

 

 
Ab Ekorosk Oy 

Ab Stormossen Oy 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 

Hartolan kunta 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

Joutsan kunta 

Jämsän kaupunki 

Jätekukko Oy 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 

Kangasniemen kunta 

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 

Keuruun kaupunki 

Kiertokaari Oy 

Kiertokapula Oy 

Kolarin kunta 

Kuhmoisten kunta 

Kustavin kunta 

Kuusamon kaupunki 

Kymenlaakso Jäte Oy 

Laitilan kaupunki 

Lakeuden EKO 

Lakeuden Etappi Oy 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

Luhangan kunta 

Metsäsairila Oy 

Millespakka Oy 

Mustankorkea Oy 

Napapiirin Residuum Oy 

Oy Botniarosk Ab 

Pertunmaan kunta 

Perämeren Jätehuolto Oy 

Pihtiputaan kunta 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 

Pomarkun kunta 

Porin kaupunki 

Puhas Oy 

Puumalan kunta 

Raahen kaupunki 

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos 

Rosk'n Roll Oy Ab 

Rääkkylän kunta 

Salpakierto Oy 

Sammakkokangas Oy 

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 

Vestia Oy 

Viitasaaren kaupunki 

Ylä-Savon Jätehuolto Oy 
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Sopimusaika 

Sopimus astuu voimaan sopimuksen mukaan kevään 2023 aikana, kun Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös 

tuottajarekisteriin hyväksymisestä astuu voimaan ja on voimassa kolme (3) vuotta.  

Valintakriteerit 

Suomen Uusiomuovi tekee valintapäätöksen seuraavien kriteerien perusteella 

• Hinta €/tonni (erilliset hinnat käsittelylle sekä kierrätykselle) 

• Vastaanottopaikkojen sijainti, lukumäärä ja toiminnallinen laatu 

• Vastaanottoajat  

• Osaaminen ja kokemus terminaalitoiminnoista ja kierrätyksestä 

• Toiminnan laatu 

• Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 

Tarjouksen sisältö 

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiat: 

• Hinta €/t (hinta ilman alv) käsittelylle 

• Hinta €/t (hinta ilman alv) kierrätykselle tai kuvaus hintamekanismista materiaalin markkina-

arvon mukaan vaihtuvasta voiton/tappion jakamisesta. 

• Vastaanottoterminaalien 

o osoitteet ja vastaanottoajat 

o ympäristöluvan diaarinumerot 

o kuvaus välivarastointi- ja varastointitiloista 

o varastoitavan jätteen maksimaalinen määrä, jos rajoitteita   

• Kuvaus toiminnoista ja kehityshankkeista  

• Mahdollisten lisäpalveluiden hinta, kuten vuosittaisten laadunvarmistusten kustannukset 

• Pääasialliset yhteyshenkilöt ja näiden yhteystiedot 

Aikataulu 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan 20.1.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

uusiomuovi@uusiomuovi.fi. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 30.6.2023 asti.  

Suomen Uusiomuovilla on oikeus hylätä kokonaan tai osittain mikä tahansa tarjous tai kaikki tarjoukset 

kokonaan. 

Lisätiedot  

Lisätietoja antaa Mika Surakka, 0400 197 848, mika.surakka@uusiomuovi.fi 
 

Liitteet: 

Liite 1 OHJE TERMINAALILLE KUORMIEN VASTAANOTTAMISESTA JA RAPORTOINNISTA 

Liite 2 MATERIAALIKOHTAISET OHJEET KUORMAKOHTAISEEN LAATUARVIOINTIIN KUNNALLISESTA KERÄYKSESTÄ 

TULEVALLE JÄTTEELLE

mailto:uusiomuovi@uusiomuovi.fi
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OHJE TERMINAALILLE KUORMIEN VASTAANOTTAMISESTA JA RAPORTOINNISTA 

 

Kuorman vastaanottaminen 

• Saapuva kuorma punnitaan ja tarkistetaan silmämääräisesti 

• Jos huomataan laatupoikkeama saapuneessa kuormassa: 

o Terminaali valokuvaa kuorman ja antaa palautetta tuojalle 

o Jos saapuva kuorma ei täytä laatuvaatimuksia, se hylätään ja sovitaan kunnan/tuojan 

kanssa jatkotoimista (palautus tai toimittaminen tuojan/tuottajayhteisön kustannuksella 

energiahyötykäyttöön) 

 

Terminaali ilmoittaa reklamaatiosta SUM:lle 

• Terminaali lähettää SUM:lle sähköpostilla seuraavat tiedot: tuojan nimi, päivämäärä, tonnimäärä, 

reittinumero/viite, selitys epäpuhtauksista sekä kuvat 

• Terminaali informoi kuntaa/tuojaa miten jatkossa kuormien laatuvirheiltä vältytään ja välittää 

tämän tiedon myös SUM:lle 

• SUM opastaa tarvittaessa kuluttajia lajitteluohjeista 

 

Raportointi kuukausittain SUM:lle: 

• Vastaanotetut kuormat: pvm, paino, tuoja, rekisterinumero, (reittinumero ja mahd. viite.) 

• Epäkurantit kuormat saapuvat ja lähtevät erikseen: pvm, paino, tuoja/kohde, toimenpiteet. 

• Lähtevät kuormat lajittelulaitoksille: pvm, paino, kierrätyslaitos (mahd. viite) 

• Muut sovitut asiat 
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MATERIAALIKOHTAISET OHJEET KUORMAKOHTAISEEN LAATUARVIOINTIIN KUNNALLISESTA KERÄYKSESTÄ 

TULEVALLE JÄTTEELLE 

Kuitupakkaukset 

Kuormakohtainen laadunarviointi koskee yksittäistä Tuottajayhteisön terminaalissa Kunnalta vastaanotettua 

kartonkierää. Tähän vastaanottotarkastukseen liittyvä prosessi on seuraava: 

- Kunnan kartonkikuormat tarkastetaan Tuottajayhteisön terminaalissa vastaanotettaessa. 

- Jos kuorman havaitaan olevan täysin lajitteluohjeiden vastainen, se hylätään ja ensisijaisesti käännytetään 

kuorma kunnalle takaisin. 

- Jos kuorma on osittain lajitteluohjeiden vastainen ja epäpuhtaudet havaitaan kuorman purkamisen jälkeen, 

pidetään kuorma erillään muusta materiaalista. Epäpuhtaudet lajitellaan erikseen tai kuorma hylätään kokonaan. 

- Epäpuhtauksista ja hylätystä kuormasta ilmoitetaan välittömästi SUM:lle ja Kunnalle. Ilmoitukseen liitetään 

kuormasta otetut kuvat, joilla epäpuhtaudet ja hylkäysperusteet osoitetaan. 

- Kunta voi noutaa epäpuhtaudet / hylätyn kuorman viikon kuluessa ilmoituksesta, jonka jälkeen Tuottajayhteisö 

järjestää niille käsittelyn ja laskuttaa syntyvät aiheelliset ja kohtuulliset kustannukset kunnalta. 

- Kunta voi ilmoittaa tyytymättömyytensä epäpuhtauksien / kuorman hylkäämiseen kahden arkipäivän kuluessa 

siitä, kun se on vastaanottanut Tuottajayhteisön ilmoituksen. Tällöin kuorma tutkitaan ja epäpuhtauksien määrä 

selvitetään. 

- Kunta vastaa analysoinnin ja jätteenkäsittelyn kustannuksista, jos hylkäysperusteet täyttyvät. Muussa 

tapauksessa Tuottajayhteisö vastaa kustannuksista. 

Mikäli laatupoikkeamat ovat toistuvia eikä laatutavoitetta saavuteta, Kunta ja Tuottajayhteisö laativat ja 

toteuttavat yhteistyössä suunnitelman laadun parantamiseksi. 

Mikäli kuormantarkastukset osoittavat toistuvasti laatupoikkeamia, Osapuolet sopivat keskenään korjaavista 

toimenpiteistä sekä toistuvien laatupoikkeamien vaikutuksesta hintoihin. 
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Metallijäte 

Tuottajayhteisön ja Kunnan yhteinen tavoite on metallijätteen kierrätyskelpoinen laatu ja rejektin vähentäminen. 

Tuottajayhteisö ja Kunta määrittelevät yhteistyössä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. 

Metallijätteen laadun määrittely 

Tavoitteena on se, ettei metallijäte sisällä 

- vaarallista jätettä, 
- paineellisia astioita esim. palosammuttimet, 
- aseiden hylsyjä, ammuksia, 
- säteileviä laitteita, 
- elektroniikkaa, 
- runkopatjoja, 
- asbestia sisältäviä tuotteita esim. vanhat uunit, 
- renkaita, kumitelaketjuja, 
- merkittävästi muuta lajitteluohjeen vastaista jätettä 
 
Metallijätteen laatua seurataan Tuottajayhteisön osoittamassa vastaanottoterminaalissa kuormakohtaisesti, ellei 

Kunnan ja kierrätysoperaattorin välisessä sopimuksessa ole sovittu toisin. Vastaanottotarkastukseen liittyvä 

prosessi on seuraava: 

- Kuormat tarkastetaan vastaanotettaessa vastaanottoterminaalissa. 

- Jos kuormassa havaitaan vaarallista jätettä tai merkittävästi muuta lajitteluohjeen vastaista jätettä, kuorma 

voidaan hylätä ja pitää erillään. 

- Hylätystä kuormasta ilmoitetaan välittömästi SUM:lle ja Kunnalle. Ilmoitukseen liitetään kuormasta otetut 

kuvat, joilla hylkäysperusteet osoitetaan. 

- Kunta voi noutaa hylätyn kuorman viikon kuluessa ilmoituksesta, jonka jälkeen Terminaali järjestää sille 

käsittelyn ja laskuttaa syntyvät kustannukset Kunnalta. 

- Kunta voi ilmoittaa tyytymättömyytensä kuorman hylkäämiseen kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun se on 

vastaanottanut ilmoituksen. Tällöin kuorma tutkitaan ja epäpuhtauksien määrä selvitetään. 

- Kunta vastaa analysoinnin ja jätteenkäsittelyn kustannuksista, jos hylkäysperusteet täyttyvät. Muussa 

tapauksessa Tuottajayhteisö vastaa kustannuksista. 


