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JÄTTEEN TOIMITUSPAIKKA 
Topinojan jätekeskus  Korvenmäen jätekeskus  Rauhalan jätekeskus  Isosuon jätekeskus 

 
Muu, mikä:      

 

JÄTTEEN TUOTTAJA/HALTIJA TÄYTTÄÄ 
Jätteen tuottaja/haltija      
      

Asiakasnumero 
      

Tositenumero 
      

Postiosoite 
      

Postinumero ja – toimipaikka 
      

Vastuuhenkilön nimi 
      
Puhelin      
      

Sähköposti 
      

Jätteen tunnistetiedot (esim. kiinteistön/työmaan osoite/nro) 
      
Jätekuorman sisältö: 

Biojäte, kiinteistöiltä kerätty jätenro 200108                                Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jätenro 200303 
Biojäte (lk 3) yritystoiminnasta 

ERITYISJÄTTEET 
Asbestia sisältävä jäte      
Terveydenhuollon erityisjäte, jätenro180101/180102  
Teollisuuden erityisjäte 

Sanall. kuvaus:      
Tuhka ja kuona 
Muu, mikä:      

POLTTOKELPOINEN ERITYISJÄTE 
Välppäjäte (kuiva), jätenro 190801 
Makkijäte, jätenro 200304 
Muu, mikä:      

LIETTEET 
Välppäjäte (märkä), jätenro 190801 
Hiekanerotusliete, jätenro 190802  
Hiekkasuodattimen hiekkajäte, jätenro 190899 
Viemäreiden puhdistusjäte tai sadevesikaivoliete 

 jätenro 200306 
Muu, mikä:       

 

RAKENNUSJÄTTEET 
Rakennustoiminnan sekalainen lajiteltava jäte, jätenro 170904 
Betonijäte, jätenro 170101  
Tiilijäte, jätenro 170102, 170107 
Puujäte 
Bitumikattohuopa, jätenro 170302 
Rakennusvilla, jätenro 170604 
Maa-ainesjäte (ei pilaantunut maa), jätenro 170504 
Jätteen mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte, jätenro 191212 
Kestopuu / painekyllästetty puu, jätenro 170204 
Muu, mikä:      

MUU JÄTE, sanallinen kuvaus jätteestä: 
      
 
 
 
 
JÄTENUMERO (Valtioneuvoston asetus 179/2012): 
      

Jätekuorma ei sisällä vaarallista jätettä eikä jätelajiin kuulumatonta jätettä. 
Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006) 

Jätteen perusmäärittely on suoritettu, pvm:                              Ei ole tutkittu      
Selvitys jätteen syntytavasta, laadusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta on liitteenä 
Vastaavuustestaus on suoritettu, pvm:      
Em. selvitykset on toimittu (laatu on tutkittava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa), pvm:      

Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi 
Pvm      

Jätteen tuottajan/haltijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

JÄTTEEN KULJETTAJA TÄYTTÄÄ: 
Ajoneuvon omistaja/kuljettaja/kuljetusliike 
      

Kuorma on sitä noudettaessa tarkastet-
tu silmämääräisesti 

Osoite 
      

Auton rekisterinro 
      

Pvm 
      

Kuljettajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 

 

JÄTTEEN VASTAANOTTAJA TÄYTTÄÄ 
 Jäte vastaanotettu 
Jätettä ei vastaanotettu 

Jätelaji Poikkeava sijoituskohde 

Pvm Jätteen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
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JÄTTEISTÄ TARVITAAN SIIRTOASIAKIRJA (Jätelaki 646/2011 §121) 

Kuljetettaessa ja luovutettaessa seuraavia jätteitä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n vastaanottoon tulee jätekuormista 
olla jätelain mukainen siirtoasiakirja: 

• vaaralliset jätteet, asbesti 
• erityisjätteet 
• lietteet, ml. hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet 
• pilaantuneet maat 
• kaikki rakennus- ja purkutoiminnan jätteet, ml. maa, tiili, betoni ja puujätteet 

Siirtoasiakirjaa ei vaadita yhdyskuntajätteistä eikä lajitteluasemille tuotavista pienistä jäte-eristä. 

Siirtoasiakirjan käyttö 

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, 
alkuperästä, toimituspaikasta ja – päivämäärästä sekä kuljettajasta. 

Jätteen tuottaja/haltija 
• laatii siirtoasiakirjan ja vahvistaa tietojen oikeellisuuden allekirjoituksellaan 
• huolehtii että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana 

 
Jätteen kuljettaja 

• tarkistaa kyytiinsä ottaman kuorman silmämääräisesti 
• allekirjoittaa siirtoasiakirjan kuljetukseen otettavasta jätteestä 
• toimittaa siirtoasiakirjan jätteen vastaanottoon 

 
Jätteen vastaanottaja 

• vahvistaa jätteen vastaanoton ja allekirjoittaa siirtoasiakirjan jätteen vastaanoton yhteydessä 
 
Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää 3 vuotta. Siirtoasiakirja on tulostettavissa sivuilta www.lsjh.fi. Lomakkeita on myös 
saatavilla jätekeskuksista. Tulosta ja täytä siirtoasiakirjalomake kolmena kappaleena. 
 

Prosessi- ja tuotantojätteiden kaatopaikkakelpoisuus 

Jätteen haltijalla tai muulla tuojalla on velvollisuus antaa riittävät tiedot kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaato-
paikkakelpoisuuden selvittämiseksi. Perustiedot jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi voi tehdä jätteen 
kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittelylomakkeella. Joistakin jätteistä vaaditaan lisäksi tarkempia laboratoriotesta-
ukseen perustuvia kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä ennen jätteiden toimittamista. Tällaisia jätteitä ovat mm. hiekka-
puhallushiekat, tuhka- ja kuonajätteet, erilaiset sakat ja pesurijätteet sekä pilaantuneet maa-ainekset.  

Kaatopaikan pitäjä joko hyväksyy tai hylkää jätteen vastaanoton kaatopaikalle annettujen tietojen perusteella. 

Siirtoasiakirjaan lisätään tiedot hyväksytyistä kaatopaikkakelpoisuustutkimuksista ja niiden tulokset ja lausunto liite-
tään siirtoasiakirjan mukaan. 

Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ei saa tuoda: 

- vaarallista jätettä: ympäristölle tai terveydelle vaarallisia tai haitallisia jätteitä, räjähtävää, hapettavaa tai hel-
posti syttyvää jätettä 

- tartuntavaarallista jätettä 
- jätteen olomuodon tai muiden ominaisuuksien perusteella kaatopaikalle soveltumatonta jätettä  

http://www.lsjh.fi/

