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PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOEHDOT 1.1.2021 

 
Nämä vastaanottoehdot koskevat Rudus Oy:n puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa. 
 

Maa-ainesten toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja 
sitoutua noudattamaan niitä.  
 

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista maa-aineksista saa 
vastaanottoalueen yhteyshenkilöiltä. 

 

1. Vastaanottoehdot 
 

• Puhtaiden maa-ainesten toimittaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle 
maa-aineksien alkuperän osoitetietoineen. Vastaanottaja pidättää itselleen 

oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat. 
 

• Haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia ei oteta vastaan. Maan 
vastaanottoalueelle emme ota vastaan maa- ja kiviainesmateriaalia sellaisilta 
alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai 

pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen toimintaan tai 
muuhun vastaavaan toimintaan. Edellä mainituilta alueilta otetaan puhtaita 

maita vastaan vain, jos niistä on esittää etukäteen luotettavat tutkimustulokset 
ja riippumattoman asiantuntijalaitoksen lausunto maa-aineksen 
haitattomuudesta. Tällaisten kohteiden osalta vastaanotosta on aina sovittava 

etukäteen. 
 

• Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston 
asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia, jonka perusteella 
vastaanotossa puhtaiksi maa-aineksiksi katsotaan maat, joiden haitta-

ainepitoisuudet alittavat asetuksen alemmat ohjearvot. 
 

• Maa-ainekset eivät saa sisältää seka- tai purkujätettä, betonia, tiiliä, asfalttia, 
risuja, oksia, haitallisia vieraslajeja, pensaita, kantoja, puuta tai muuta 
jätteeksi luokiteltavaa materiaalia. 

 
• Maan vastaanottoalueelle ei saa tuoda kuormia säiliöautoilla. Myöskään 

pientoimituksia peräkärryin ei alueelle oteta vastaan. 
 

• Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa 

vastaanottoalueelle tai jätteen haitattomuuden osoittamista etukäteen esim. 
pitoisuuskokein. 

 
• Puhtaiden maa-ainesten toimittaja (jätteen tuottaja) on vastuussa 

siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia.  
 

• Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten poistamisesta ja 

loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa niiden 
toimittaja, tuontihetkellä ollut maa-ainesten haltija.  
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• Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvin osin 

Suomen lain määräyksiä. Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa 
näitä ehtoja. 

 

2. Puhtaiden maa-ainesten luokittelu 
 

I Kitkamaa         9701 
 

Puhdas kitkamaa saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä. 
 

II Savimaa         9711 
 
Savimaaksi luokitellaan hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset, savi ja 

siltti (=hiesu ja hieta sekä pintamaa).  
 

III Liejusavi 
 
Liejusaveksi luokitellaan märät ja/tai huonosti kasalla pysyvät maa-

ainekset.  
 

Huomioitavaa 
 

• Mullan ja humusmaiden vastaanotto tapahtuu ainoastaan erikseen 

asiasta sovittaessa. 
 

• Kuorman luokittelu tapahtuu vastaanottopisteessä 
o eri maalajien tarkoituksellinen sekoittaminen johtaa 

vastaanottohinnan määräytymiseen kalleimman luokan 

mukaisesti. 
 

• Ohjeiden vastaisesta kuormantyhjennyksestä (esim. ohjeiden vastainen 
sijoitus tai toiminta alueella) Rudus Oy pidättää oikeuden veloittaa 

voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. 
 

• Vastaanottajalla on oikeus tehdä pitoisuus- ym. analyysejä 

vastaanotetuista maista, mikäli on aihetta epäillä, että niissä voi olla 
haitta-aineita tai epäpuhtauksia. Mikäli maaerä havaitaan 

vastaanottopaikan ympäristöluvan vastaiseksi, Rudus Oy:llä on oikeus 
periä kaikki analyysikustannukset sekä maa-aineksen poistamisesta ja 
loppusijoittamisesta syntyvät kustannukset maa-ainesten haltijalta. 

 

 
Rudus Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja. 

 
Rudus Oy 

    

Lisätietoja:    
Jussi Ukkola 

Antti Heinonen       

puh. 044 260 7806 

puh. 040 674 5354 

email: etunimi.sukunimi@rudus.fi 

email: etunimi.sukunimi@rudus.fi 
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PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOALUEEN 
TOIMINTAOHJE 

 

                                
 

HUOM!!! OHJEIDEN VASTAISESTA 

KUORMANTYHJENNYKSESTÄ PERIMME 
VOIMASSA OLEVAN HINNASTON MUKAISEN MAKSUN 

 

KUN TULET VASTAANOTTOALUEELLE ENSIMMÄISTÄ 

KERTAA, KYSY OHJEITA ALUEEN YHTEYSHENKILÖLTÄ! 
 

Yleisiä ohjeita 
• Noudata annettuja ohjeita ehdottomasti 
• Vältä jalan liikkumista alueella 

o Ajoneuvon ulkopuolella on käytettävä aina vaadittuja suojavarusteita (huomiovaatteet, kypärä, 
turvakengät, suojalasit) 

• Varo työkoneita ja muuta liikennettä 
• Noudata nopeusrajoituksia ja liikenneohjeita 

• Jos sinulle tai jollekulle muulle sattuu tapaturma tai ns. ”läheltäpiti” – tapaus, ota välittömästi yhteyttä 
alueen yhteyshenkilöön 

Toimintaohje 
• Saavuttaessa toimipisteelle odota, että kuorma punnitaan/kirjataan järjestelmään 

• Aja kuormanpurkupaikalle 
o Varmista, että olet oikealla penkalla/oikeassa kohdassa penkalla 

• Avaa lavan ovet varoen putoavaa tavaraa 
• Pura kuorma 

o Kasalla pysyvää maa-ainesta ei saa kipata penkalta alas, vaan kuorman tulee jäädä penkan päälle 
kiinni edelliseen kasaan 

o Kuormaa ei saa kipata ”matoksi” eikä siten, että se tukkii kippauspaikan 
o Puhdas liejusavi kipataan erikseen tuotteelle rakennettuihin soluihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Tarkista kuorma silmämääräisesti 
o Jos kuormassa näkyy siihen kuulumatonta materiaalia, raportoi asiasta alueen yhteyshenkilölle 

(sekä asiakkaallesi) 
• Sulje lavan ovet 

• Poistuttaessa alueelta odota, että kuorma punnitaan/kirjataan järjestelmään 
• Tarkista, että kuormakirjassa on oikeat tiedot 
• Kysy aina neuvoa alueen yhteyshenkilöltä, kun et ole täysin varma oikeasta toimintatavasta 
• Noudata toimintaohjeita, älä yritä soveltaa niitä  
• Muista, että ohjeiden vastaisesta kuorman tyhjennyksestä perimme voimassa olevan hinnaston mukaisen 

maksun, joka lisätään maa-aineskuorman laskuun.  


