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Vantaa

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus

MAANLÄJITYS VANTAALLA
päivitetty 4.12.2015

MYYRMÄEN VANTAA - INFO ON TAAS AUKI 7.12.2015 LÄHTIEN

VANTAAN YLEINEN TÄYTTÖMÄKI
- Vantaan länsiosassa Petikossa on Pitkäsuon täyttömäki, Pyymosantie,
Helsingin seudun puhelinluettelon ENIRO kartta sivu 78 ruutu DC-90
ja FONECTA kartta sivu 51 ruutu C-1.

PITKÄSUON TÄYTTÖMÄKI VASTAANOTTAA AINOASTAAN VANTAAN KAUPUNGIN ALUEELTA TULEVAT PUHTAAT YLIJÄÄMÄMAAT.

Aukioloajat
PITKÄSUO

ma-to
pe

klo 7.00-11.00 ja 11.30-17.00
klo 7.00-11.00 ja 11.30-16.00

Kuormat on tuotava niin, että auto on kuorma purettuna puomin ulkopuolella
vastaanottoaikana.

Mitä alueelle voi tuoda ?
- Pelkästään puhtaita (pilaantumattomia) ylijäämämaita ( maa- ja kallioainesta )
HUOM !

Alueelle ei oteta vastaan mitään purkujätteitä. Maan seassa ei saa olla betonia, tiiltä, asfalttia edes murskattuna, kantoja eikä pilaantuneita maaeriä jne.
Säiliöautoilla tuotavia kuormia ei oteta vastaan maanläjitysalueelle.

TÄYTTÖMÄKEEN TOIMITETTAVAT MAA-AINEKSET
Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston
asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia. Jos maaaineksessa yhdenkin haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon,
maa-aines on pilaantunutta eikä sitä saa tuoda täyttömäkiin.
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Kelpoisuustarkistus ja toimenpiteet, kun maa-aines sisältää haitta-aineita yli
kynnysarvon, mutta alle alemman ohjearvon.
- Rakennuttaja toimittaa ennakolta ympäristöviranomaisen päätöksen tai lausunnon
ja tiedot hankkeesta; - hankkeen nimi ja työmaan osoite
- massamäärä, ajoitus
- yhteyshenkilön yhteystiedot
Vantaan kaupungin geotekniikkaan sähköpostilla:
tiina.glans-kippila@vantaa.fi
- Geotekniikka ilmoittaa rakennuttajalle, että ko. maa-aineserän voi viedä Vantaan
yleiselle maanläjitysalueelle.
- Kuljettaja merkitsee ko. lipukkeisiin selkeästi oikeaan yläreunaan X - merkin

VASTAANOTTOMAKSUT
LIPPUJEN HINNAT
- Louheesta ei peritä maksua
- Lippujen hintaan sisältyy alv 24 %
1)

Enintään 3-akselisten maansiirtoautojen osalta seuraavat:
kitkamaat, joista voidaan rakentaa ajopenkereitä ( 1 lipuke )
21,50 € + alv 5,16 € = 26,66 € / kuorma ( 10m3-itd )
savi-, siltti, lieju ja muut maat (3 lipuketta )
64,50 € + alv 15,48€ = 79,98 € / kuorma ( 10m3-itd )

2)

4-akselisten osalta seuraavat:
kitkamaat, joista voidaan rakentaa ajopenkereitä ( 1 lipuke )
27,80 € + alv 6,67 € = 34,47 € / kuorma ( 12m3-itd )
-

3)

5-akselisten ja puoliperävaunu - yhdistelmän osalta seuraavat:
- kitkamaat, joista voidaan rakentaa ajopenkereitä ( 1 lipuke )
34,10 € + alv 8,18 € = 42,28 € / kuorma ( 15m3-itd )
-

4)

savi-, siltti, lieju ja muut maat (3 lipuketta )
83,40 € + alv 20,02 € = 103,42 € / kuorma ( 12m3-itd )

savi-, siltti, lieju ja muut maat ( 3 lipuketta )
102,30 + alv 24,55 € = 126,85 € / kuorma ( 15m3-itd )

Täysperävaunu-yhdistelmästä peritään kaksinkertainen maksu verrattuna
4-akselisten autojen maksuihin.
- kitkamaat, joista voidaan rakentaa ajopenkereitä
2 x 27,80 € + alv 2 x 6,67 € = 68,94 € / kuorma ( 24m3-itd )
-

savi-, siltti, lieju ja muut maat ( 2 x 3 lipuketta )
2 x 83,40 € + alv 2 x 20,02 € = 206,84 € / kuorma ( 24m3-itd )

3/4
05/2015

HUOMIOITAVAA
-

Vastaanottaja määrittelee kuorman laadun ja lippumäärän läjitysalueen portilla.
Asia tarkentuu vielä kuorman purkupaikalla.

-

Kuorman vastaanottomaksu määräytyy kuormassa olevan huonoimman maaaineksen mukaan.

-

Konemiehellä on oikeus oikaista lipukemäärä, jos kuorman sisältö osoittautuu
huonommaksi kuin portilla silmämääräisesti on todettu.

-

Vastaanottolipukkeet on täytettävä täydellisesti ennen portille tuloa. Kolmen tai
useamman lipukkeen kuormista tarvitsee täyttää vain yksi lipuke.

-

Jos todetaan myöhemmin, että alueelle on tuotu pilaantunutta tai jätejakeita sisältävää maata, kohdistetaan niiden poisvientivelvoite ja -kustannukset maan tuojalle / rakentajalle / rakennuttajalle.

-

Massojen vastaanotto voidaan tarvittaessa järjestää myös muulloin kuin varsinaisena aukioloaikana edellyttäen, että toimitettavat massamäärät ovat riittävän
suuret ja että massojen toimittaja vastaa poikkeavasta aukioloajasta aiheutuneista kustannuksista.

-

Poikkeavista aukioloajoista tulee ottaa yhteyttä maanläjitysalueita hoitavaan vastaavaan rakennusmestariin.

-

Pitkäsuon maanläjitysalue

puh

09-853 1456

-

Vastaava rakennusmestari Jukka Leino

puh

040 536 1497

-

Katupäällikkö Janne Juntunen

puh

09-839 22699

-

Työpäällikkö Jari Gärdström

puh.

0400 605293

Lisätietoja

LIPUKKEIDEN OSTOPAIKAT
TIEDOKSI LIPUKKEIDEN OSTAJILLE
-

1.1.2013 jälkeen ostetut lipukkeet ovat voimassa ilman voimassaolon takarajaa.
Lippujen oston yhteydessä tulee ostajan ilmoittaa työmaan nimi ja osoite,
jonka ylijäämämaiden kuljetukseen lippuja käytetään.

Lisätietoja antaa Erkki Heinonen puh. 09-839 22047

VANTAAN KAUPUNGIN , VANTAA-INFOT
Lippuja voi ostaa laskulla ja käteisellä Tikkurilan ja Myyrmäen myyntipisteistä, Korson myyntipisteestä ainoastaan käteisellä.
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AUKIOLOAJAT
Avoinna
Tikkurila, Vantaa-info
Dixi, Ratatie 11, 2 krs,

01300 Vantaa

ma - to
pe

7.45 – 19.00
7.45 – 16.00

Myyrmäki, Vantaa-info
Myyrmäkitalo, Kilterinraitti 6, 01600 Vantaa

ma – to
pe

7.45 – 18.15
7.45 – 16.00

Korso, Vantaa-info
Lumo, Urpiaisentie 14,

01450 Vantaa

ma – to
pe

9.00 – 17.00
8.00 – 13.00

Tarkempia tietoja löytyy:
http://www.vantaa.fi, Vantaa-info
LASKUTUSASIAKKUUS HAKEMUKSET
Vastaanottolipukkeiden laskutusasiakkuus hakemukset tulee toimittaa Vantaan kaupungin geotekniikkaan Tiina Glans-Kippilälle puh. 09-839 23551, osoitteeseen :
Maankäytön ja ympäristön toimiala / Geotekniikka, Kielotie 13, 01300 VANTAA
tai e-mail; tiina.glans-kippila@vantaa.fi
Hakemus löytyy:
http://www.vantaa.fi/asioi verkossa/asuminen ja ympäristö/maanläjitys ja lumenvastaanotto
Sivun liitteet kohdassa on pdf- ja e-lomakkeet.

Hakemuksen käsittely, luottokelpoisuuden tarkistus ja päätöksen saaminen vie aikaa
noin viisi arkipäivää.

Tiina Glans-Kippilä

