
ei ole tutkittu 

perusmäärittely tehty ja toimitettu käsittelijälle 

on tutkittu ja toimitettu käsittelijälle 

pvm   

A  C  

 

Jätteen siirtoasiakirja 
 

Tuotekoodi Asiakasnro 

Paino tai tilavuus Punnitustositenro 

1. Jätteen tuottajan / haltijan tiedot 
 

Nimi Puhelin 

Laskutusosoite Postinro Postitoimipaikka 

2. Jätteen nimike 
Kuormassa ei saa olla muun jätteen seassa vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, ajoneuvon renkaita tai muuta jätelajikkeeseen kuulumatonta jä‐ 

tettä. Jätekuorman on täytettävä voimassaolevien jätehuoltomääräysten jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä koskevat ehdot. 

 

3. Jätemäärän arvio 
Arvio jätemäärästä 

Lisätietoja 
 
 
  

4. Jätteen syntypaikan / noutopaikan osoite 
 

Osoite Postinro Postitoimipaikka 

Jätteen alkuperä 

     kauppa tai elinkeinotoiminta         asuminen 

 

5. Jätteen kaatopaikkakelpoisuus 
 
 

 
6. Jätteen kuljettajan tiedot  

Kuljetusliike
  

Kuljettajan nimi Puh nro 

Otettu kuljetettavaksi, pvm Rekisterinro  Allekirjoitus 

7. Kippauspaikka  (Majasaaren jätekeskus, kartta kääntöpuolella) 

tekeskus (kartta kääntöpuolella) 

 

 
  

8. Ekokymppi täyttää 
 

Huomautukset 

Kuorma tarkastettu 

Jätettä ei vastaanotettu Nimike/koodi muutettu 

 

SIIRTO-rekisteri 

Asiakas toimittaa itse kuorman tiedot SIIRTO-rekisteriin 

Ekokymppi toimittaa kuorman tiedot SIIRTO-rekisteriin 

 

Päivämäärä Allekirjoitus 

 

rasvanerottimen liete pilaantunut maa‐aines 

hiekanerottimen liete millä   

rakennus / purkujäte mg/kg

öljynerotinliete       

kaatopaikkakelpoisuustiedon vaativa jäte 

vaarallinen jäte  mikä   

 



 

 

JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA 
 

 

 

Tietyt jätejakeet vaativat kuljetuksen ajaksi siirtoasiakirjan. Jätelaki velvoittaa käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa 
1.1.2022 alkaen. Mikäli asiakkaalla on oma sähköinen siirtoasiakirja -ohjelma sitä voi käyttää. Tällöin siirtoasiakirjat tulee 
toimittaa Ekokympille osoitteeseen siirtoasiakirja@ekokymppi.fi.  

Jos asiakkaalla ei ole omaa ohjelmaa, Ekokymppi tarjoaa sellaisen maksutta TSV-sopimuksen tehneiden asiakkaidensa 
käyttöön Majasaaren jätekeskukseen tai lajitteluasemille tuotavia kuormia varten. Kuntavastuullisesta jätteestä ei 
edellytetä TSV-sopimuksen tekemistä. 

Ekokympin käytössä oleva siirtoasiakirja-ohjelma on nimeltään Track ja siihen saa käyttöoikeudet Ekokympiltä tilaamalla 
ne nettisivujen verkkolomakkeella. Ohjelman käyttöohjevideoon voi tutustua Ekokympin nettisivuilla. Track on 
selainpohjainen ohjelma, joten erillisiä asennuksia ei tarvita ja sitä voidaan sujuvasti käyttää myös mobiililaitteissa.  

Siirtoasiakirja vaaditaan vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, POP-jätteestä, hiekan- ja 
rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirjan tiedot on 
toimitettava ympäristöministeriön rekisteriin kuljetuksen päätyttyä. Track-ohjelma lähettää tiedot automaattisesti, kun 
kuljetus on vastaanotettu jätekeskukseen. 

Mikäli asiakas toimittaa siirtoasiakirjan paperisena versiona 1.9.2022 jätekeskukseen, sen käsittelystä sähköiseen 
rekisteriin peritään jätetaksan mukainen toimistomaksu (10,00 € + alv).   
 
Siirtoasiakirja löytyy sähköisenä pdf-muodossa Ekokympin verkkosivuilta (www.ekokymppi.fi > Lomakkeet) 

(Jätelaki 17.6.2011 / 646, 121 §, 121 §) 

 
 

 
KIPPAUSPAIKAT KARTALLA: 

 

 
 
 
 
 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Mustantie 500, 87900 Kajaani, puh. 044 7100 425, www.ekokymppi.fi 
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