Jätteen siirtoasiakirja
Tuotekoodi

Asiakasnro

Paino tai tilavuus

Punnitustositenro

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako‐ ja umpikaivoliet‐
teestä, hiekan‐ ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus‐ ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa‐aineksesta,
joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että
siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

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.

rasvanerottimen liete

pilaantunut maa‐aines

hiekanerottimen liete

millä ______________________________________

rakennus / purkujäte

pitoisuus ______________ mg/kg

asbesti

öljynerotinliete

tuhka

kaatopaikkakelpoisuustiedon vaativa jäte

vaarallinen jäte _____________________________

mikä ______________________________________

Pyydetään TSV- palvelua (Katso ohje kääntöpuolelta)
Tarkempi selvitys jätteestä:

3. Jätteen syntypaikan / noutopaikan osoite
Osoite

Postinro

Postitoimipaikka

4. Jätteen kaatopaikkakelpoisuus
ei ole tutkittu

on tutkittu ja toimitettu käsittelijälle

perusmäärittely tehty ja toimitettu käsittelijälle

pvm _______________________________

5. Jätteen kuljettajan tiedot
Kuljetusliike
Otettu kuljetettavaksi, pvm

6. Kippauspaikka

Puh nro

Kuljettajan nimi
Rekisterinro

Allekirjoitus

Majasaari jätekeskus (kartta kääntöpuolella)
A

B

C

D

7. Ekokymppi täyttää
Huomautukset

Huomautukset

Kuorma tarkastettu
Jätettä ei vastaanotettu
Nimike/koodi muutettu
Päivämäärä

Allekirjoitus

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Mustantie 500, 87900 Kajaani, puh. (08) 687 0157, 040 710 0425

JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA
-

Uusi jätelaki ja asetus velvoittavat yrityksiä täyttämään alla olevista jätteistä siirtoasiakirjan.
Siirtoasiakirjalla varmistetaan, että jätteet päätyvät asianmukaiseen paikkaan ja että siirtojen
seuranta toimii luotettavasti.

-

Jätteen haltijan/tuottajan (esimerkiksi rakennusliikkeet, teollisuusyritykset, kunnat) on huolehdittava
siitä, että siirtoasiakirja on mukana ao. jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä
jätteen vastaanottajalle eli tässä tapauksessa Ekokympille (Jätelain 29 §:ssä tarkoitetulla jätteen
vastaanottajalla on lain mukaisin perustein oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä).

-

Vastaanottajan (lajitteluaseman- tai jätekeskuksenhoitaja) on vahvistettava jätteen vastaanotto ja
vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan.

-

Jätteenkuljetusyrityksellä on oltava siirtoasiakirja mukanaan tuodessaan
- Ekokympin lajitteluasemalle vaarallista jätettä, asbestia tai rakennus- ja purku-jätettä, johon
kuuluvat sekalaisen rakennusjätteen lisäksi puhtaat puutavara- ja kiviaines- ja tiilikuormat.
Yrityksen omassa toiminnassa syntyvät pakkausjätteet kuten styroxit ja muut pakkausmuovit
ovat energiajätettä, joten niistä ei tarvitse täyttää siirtoasiakirjaa.
-

Majasaaren jätekeskukseen vaarallista jätettä, tuhkaa, hiekan- ja rasvanerotus-kaivojen
lietettä, rakennus- ja purkujätettä (johon kuuluvat sekalaisen rakennus-jätteen lisäksi puhtaat
puutavara- ja kiviaines- ja tiilikuormat) tai styroxit ja muut pakkausmuovit ovat energiajätettä,
joten niistä ei tarvitse täyttää siirtoasiakirjaa.

-

Jätteenkuljetusyrityksen on jätteen haltijan sijaan täytettävä siirtoasiakirja, jos se noutaa yllä olevia
jätelajeja kotitaloudesta.

-

Rasti kohdassa Pyydetään TSV-palvelua tarkoittaa, että jätteen tuoja pyytää Ekokymppiä ottamaan
vastaan lomakkeella ilmoitetut jätteet jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle
kuuluvana jätteenä, koska muuta palveluntarjontaa ei ole kohtuullisesti saatavilla. (TSV = kunnan
toissijainen vastuu jätteestä).

-

Siirtoasiakirja löytyy sähköisenä pdf-muodossa Ekokympin verkkosivuilta (www.ekokymppi.fi).

KIPPAUSPAIKAT KARTALLA:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Mustantie 500, 87100 Kajaani, puh. (08) 6870 157, gsm. 044-7100 425,
www.ekokymppi.fi

