
 JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA 

Kemijärven toimipiste 
Vapaudenkatu 8 A 2 krs., 98100 Kemijärvi 
www.lapeco.fi 

asiakaspalvelu 
040 351 1771 
arkisin klo 9-15.30 

sähköpos� 
asiakaspalvelu@lapeco.fi 
y-tunnus: 2008197-9

   Tuotekoodi:     
Asiakasnro:    

Paino tai tilavuus:    
Punnitustositenro: 

1. Jä�een tuo�ajan/hal�jan 
�edot

Nimi Puhelin 

Laskutusosoite Sähköpos� 

2. Jä�een nimike

Huom! Kuormassa ei saa olla muun 
jä�een seassa vaarallisia jä�eitä, 
sähkölai�eita, ajoneuvon renkaita 
tai muuta jätelajikkeeseen kuulu-
matonta jäte�ä. Jätekuorman on 
täyte�ävä voimassaolevien jäte-
huoltomääräysten jä�eiden laji�e-
lua ja erilliskeräystä koskevat eh-
dot. 

 rasvanero�men liete 

 rakennus/purkujäte 

 asbes� 

 tuhka 

 vaarallinen jäte, täytä erillinen liite 

 pilaantunut maa-aines 
millä pilaantunut? 

pitoisuus mg/kg 

 kaatopaikkakelpoisuus�edon 
vaa�va jäte, mikä? 

Tarkempi selvitys jä�eestä 

3. Jä�een syntypaikan/
noutopaikan osoite

Osoite Pos�numero Pos�toimipaikka 

4. Jä�een kaatopaikka- 
kelpoisuus

 ei ole tutki�u 
 perusmääri�ely tehty ja toimite�u käsi�elijälle 
 on tutki�u ja toimite�u käsi�elijälle, pvm: 

5. Jä�een kulje�ajan tiedot Kuljetusliike Kulje�ajan nimi 

Rekisterinro Ote�u kuljete�avaksi, pvm 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
täy�ää 

 Kuorma tarkaste�u 
 Jäte�ä ei vastaanote�u 
 Nimike/koodi muu�unut 

Huomautukset 

Päivämäärä 
. .20 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Jätelain 646/2011, 121 §:n mukaan jä�een hal�jan on laadi�ava siirtoasiakirja vaarallisesta 
jä�eestä, sako- ja umpikaivolie�eestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja 
purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä 
tarkoitetulle vastaano�ajalle. Jä�een halt ijan on huolehdi�ava siitä, e�ä siirtoasiakirja on 
mukana jä�een siirron aikana ja e�ä se annetaan siirron pääty�yä jä�een vastaano�ajalle. 

jätteen tuottaja
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 JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA 
liite vaaralliselle jä�eelle 

 OHJEISTUS SIIRTOASIAKIRJAN TÄYTTÄMISEEN 

Jätelain 121 § mukaan jä�een hal�jan on laadi�ava siirtoasiakirja alla luetelluista jä�eistä , kun ne siirretään ja 
luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaano�ajalle, eli esimerkiksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle. 
Siirtoasiakirja vaaditaan amma�maisesta jä�eenkäsi�elystä ja -kuljetuksesta, mu�a ko�talouksien 
jätekuormista sitä ei tarvita 

Siirtoasiakirja tulee laa�a: 

• vaarallisista jä�eistä (entinen nimitys ongelmajäte)
• sako- ja umpikaivolie�eistä
• hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lie�eistä
• rakennus- ja purkujä�eistä
• pilaantuneista maa-aineksista

Jokaisesta edellä mainitusta jätekuormasta tulee täy�ää oma siirtoasiakirjansa. Siirtoasiakirjan laa�i jä�een 
hal�ja tai jä�een kulje�aja. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset �edot 
jä�een lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kulje�ajasta. 
Siirtoasiakirja tehdään 3 kappaleena: jä�een hal�jalle, kulje�ajalle ja jä� eenkäsi�elijälle. Asiakirjat tulee 
säily�ää 3 vuo�a. 

Yleisimpiä EWC -koodeja: 

17 01 01 Betonijäte 
17 02 04* Kestopuu yritykset ja yhteisöt 
17 05 03* Öljyinen maa 
17 05 07 Kiviainesperäinen purkujäte 
17 06 05* Erityisjäte – asbes�jäte 
17 09 04 Rakennusjäte 
19 08 09 Liete- rasvanerotuskaivot 
20 01 13* liuo�met 
20 01 14* hapot 
20 01 15* emäkset 
20 01 17* valokuvauskemikaalit 
20 01 19* torjunta-aineet 
20 01 21* loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jä�eet 
20 01 23* kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja 
elektroniikkalai�eet 
20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
20 01 28 muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit 
20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 01 23 Liete- lietetuhka 

* vaarallinen jäte (vanha termi ongelmajäte)
Vaarallista jäte�ä siirre�äessä jä�een koostumus, olomuoto ja pääasialliset jä�een vaaraominaisuudet, ns. H -
tunnukset, jä�een pakkaus- ja kuljetustapa, suunniteltu jä�een käsi�elytapa.

Lisää siirtoasiakirjan vaa�mia jätelajeja ja niiden EWC-koodeja on lueteltu Jäteasetuksen (179/2012) lii�eenä 
olevassa jätelue�elossa. Jäteasetus löytyy osoi�eesta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179.  
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