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Revanssi Oy:n yleiset vastaanottoehdot
Nämä yleiset vastaanottoehdot koskevat Revanssi Oy:n vastaanottopisteille toimitettavia
materiaalikuormia. Jätteen haltijan ja/tai toimittajan tulee tutustua näihin ehtoihin ennen
asiointiaan vastaanottopisteellä ja sitouduttava noudattamaan niitä.

Siirtoasiakirjavelvollisuus
Revanssi Oy:n vastaanottopisteelle toimitettavasta kuormasta, joka sisältää Jätelain 646/2011 121
§:ssä mainittuja jätejakeita on oltava täytettynä siirtoasiakirja, joka täyttää jätelain vaatimukset.
Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on jätteen
kuljettajan mukana jätteen siirron aikana, ja että asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen
vastaanottajalle. Ilman siirtoasiakirjaa jätettä ei oteta vastaan.
Lakimuutoksen johdosta 1.1.2022 lähtien Revanssi siirtyy käyttämään sähköisiä siirtoasiakirjoja.
Mikäli kuljetusliikkeellä ei ole omaa sähköistä siirtoasiakirjajärjestelmää tulee kuorma ilmoittaa
etukäteen Revanssin vaakaohjelman MaterialPortin kautta. Kirjallinen ohjeistus MaterialPortin
käytöstä löytyy kotisivuilta www.revanssi.fi.
Kuljetusliikkeet, jotka käyttävät omaa sähköistä siirtoasiakirjajärjestelmää, ovat velvollisia
lähettämään
siirtoasiakirjan
punnitustapahtuman
jälkeen
Revanssille
osoitteeseen
siirtoasiakirjat@revanssi.fi.
Mikäli kuljetusliikkeellä on kuormaa toimittaessa täytetty paperinen siirtoasiakirja.
Siirtoasiakirjan tiedot kirjataan sähköisesti Revanssin järjestelmään ja sähköisen siirtoasiakirjan
täytöstä Revanssi veloittaa punnitusmaksun lisäksi täyttömaksun.
Jos jätteen siirtoasiakirjan täyttämisessä havaitaan puutteita, ja täten esimerkiksi jätteen
haltijan/maksajan tarvittavat tiedot jäävät epäselväksi, jätteen toimittaja on vastuussa
materiaalikuormaan kohdistuvien kustannusten maksamisesta.

Vastuu toimitettavan materiaalin laadusta
Jätteen toimittaja on vastuussa tuomansa jätteen laadusta ja siitä, että se on Revanssi Oy:n
materiaalikohtaisten lajitteluohjeiden mukainen. Tarvittaessa materiaalin haitattomuuden voi
osoittaa siihen soveltuvin laboratoriokokein. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme olemaan
yhteydessä Revanssi Oy:n asiakaspalveluun ennen materiaalin toimittamista.
Revanssi Oy:n henkilökunta tarkistaa ja luokittelee kuormat vastaanottopisteessä. Kuorman laadun
poiketessa Revanssi Oy:n materiaalikohtaisista lajitteluohjeista, kuorma luokitellaan sitä
vastaavaan lähimpään laatuluokkaan. Jos kuorma sisältää useampaa materiaalia, luokitellaan se
kalleimman materiaalin mukaan. Jos kuormasta löytyy kokonaan sinne kuulumattomia
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kappaleita/materiaaleja, Revanssi Oy voi laskuttaa jätteen toimittajaa kuormaan kuulumattomien
kappaleiden/materiaalien käsittelystä aiheutuvista lisäkustannuksista. Halutessaan jätteen
toimittaja voi kuitenkin viedä kuormaan kuulumattomat kappaleet/materiaalit omakustanteisesti
pois.
Revanssi Oy voi kieltäytyä kokonaan vastaanottamasta toimitettavaa kuormaa, jos on syytä epäillä
sen sisältävän vastaanottoon kelpaamatonta materiaalia. Tällöin jätteen toimittaja on velvollinen
viemään pois tarkastuksessa vastaanottokelvottomaksi osoittautuneen kuorman. Tästä
aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteen toimittaja.
Kuormien purkamiseen liittyvät koneaputyöt, lavojen raavinnat ja puristimien tyhjennykset
suoritetaan vain tilaajan omalla vastuulla ja vain mikäli sen katsotaan olevan mahdollista ilman
ilmeistä vaurioriskiä.
Revanssi Oy pidättää oikeuden keskeyttää materiaalien vastaanoton, mikäli toiminta keskeytyy
lupaviranomaisten toimesta yhtiöstä riippumattomista syistä tai alueen vastaanottokyky estyy.

Asiakastilin avaaminen
Revanssi Oy lähettää laskuja ainoastaan luottokelpoisille yritysasiakkaille, joille on avattu
asiakastili. Tili avataan asiakkaan täyttämän asiakastietolomakkeen perusteella. Asiakkaalla tulee
olla tili avattuna ennen ensimmäisen kuorman toimittamista. Tilin voi avata ottamalla yhteyttä
Revanssi Oy:n asiakaspalveluun joko puhelimitse, sähköpostilla tai kotisivuilta löytyvän
yhteydenottolomakkeen kautta. Asiakkaat, joille ei ole perustettu asiakastiliä ovat velvollisia
maksamaan kuormaan kuuluvat kustannukset vaa’alla vastaanoton yhteydessä. Maksuvälineenä
käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit.

Velvollisuus noudattaa alueen yleisiä turvaohjeita
Revanssi Oy:n vastaanottopisteillä asioivien henkilöiden tulee noudattaa alueiden yleisiä
turvaohjeita, kuten nopeusrajoituksia ja muita liikenneohjeita. Alueella jalan liikkuvilla tulee olla
päällään huomiovaatteet ja turvakengät. Vastaanottopisteillä tapahtuneessa onnettomuus- tai
läheltä piti -tilanteessa pyydämme olemaan yhteydessä joko henkilökuntaamme alueella tai
asiakaspalveluumme, jotta voimme paremmin ennaltaehkäistä vastaavia tilanteita
tulevaisuudessa.

Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvin osin Suomen lakia. Revanssi
Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.
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