Siirtoasiakirja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere
Y-tunnus 0968008-1
Puh. 03 240 5110

Jätteen kuljettaja
Rekisterinumero

Kuljetusliike

Tiedot jätteestä
Jätelaatu

Jätenimike, EWC

Jätteen koostumus
Kiinteä

Nestemäinen

Jätekuorman sisältö
Rakennus- ja purkujäte
Hiekkakaivojäte

Rasvakaivojäte
Teollisuusjäte

Jvp nestemäinen jäte
Pilaantunut maa-aines

Kuvaus jätteestä

TSV-jäte (jätteen tuottaja on kohtuullisesti saatavan palvelun puutteen vuoksi pyytänyt,
että siirtoasiakirjassa mainitut jätteet otetaan vastaan jätelain 33 §:n mukaisena kunnan
toissijaiselle vastuulle kuuluvana jätteenä. Jätelaitos on katsonut voivansa ottaa jätteen
vastaan kunnan toissijaisen vastuun perusteella).

Määrä, ellei punnittu ___________m3

Tiedot jätteen haltijasta/tuottajasta
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Jätteen kuormauspaikan osoite/työmaa
Laskutustiedot (jos eri kuin jätteen tuottaja/haltija)
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Kuljettajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Jätteen haltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Jätteen vastaanottaja
Koukkujärven jätekeskus
Tarastenjärven jätekeskus
Päivämäärä

Jäte vastaanotettu
Jätettä ei vastaanoteta

Maksettu tuotaessa

Jätteen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Käsittelymaksu peritään aina jätteen tuojalta, ellei käytössä ole tunnisteavainta tai muuta kirjallista valtuutusta maksun
perimisestä jätteen tuottajalta, epäselvissä tapauksissa maksu peritään tuojalta.
Jätekeskusten aukioloajat ja puhelinnumerot
Koukkujärvi puh. 03 2405 515, ma–pe klo 6.30–21.00, la 8.30–15.30
Tarastenjärvi puh. 03 2405 503, ma–pe klo 6.30–21.00, la 8.30–15.30 kotipaikka Tampere
110412 LO 40-7 I Laskutus, II Vaaka, III Asiakas
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Siirtoasiakirja

Jätteestä annettavat tiedot

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (331/2013) edellyttää, että tuotaessa jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen
haltijan tai muun tuojan annettava kaatopaikan pitäjälle riittävät tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä sekä
jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta.
Jätelain 646/2011 mukaan jätteen haltijan on annettava siirtoasiakirja seuraavista jätteistä: vaaralliset jätteet, sako- ja
umpikaivolietteet, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet, rakennus- ja purkujätteet sekä pilaantuneet maa-ainekset.
Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy edellyttää siirtoasiakirjan myös muista nestemäisistä jätteistä.

Ohjeita jätteen haltijalle/tuottajalle sekä kuljettajalle

Jätteenkuljettaja luovuttaa allekirjoitetun siirtoasiakirjan vastaanottajalle tuotaessa jätettä ja vastaanottaja tarkistaa annetut
tiedot ja vahvistaa sen allekirjoituksellaan.
Jätteen haltija/tuottaja täyttää siirtoasiakirjan omien tietojen ja jätekuorman sisällön osalta sekä tarkistaa silmämääräisesti,
että jätekuorma vastaa ilmoitettua.
Jätteen haltija/tuottaja ilmoittaa Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 mukaisen kuusinumeroisen jätekoodin (EWC).
Jätteen tuoja täyttää tiedot omalta osaltaan sekä tarkistaa silmämääräisesti, että kuorma vastaa jätteen haltijan/tuottajan
ilmoittamaa. Jos laskutus tapahtuu kuljetusliikkeen kautta, niin kuljettaja täyttää myös laskutustiedot.
Jos jätekuorman sisältö ei vastaa siirtoasiakirjassa mainittua jätettä niin vastaanottajalla on oikeus muuttaa jätelaji tai
jätekuorma voidaan palauttaa jätteen haltijalle. Käännytetyistä kuormista tehdään ilmoitus ympäristöviranomaisille.
Jätteitä, joista jätelaki vaatii siirtoasiakirjan, ei oteta vastaan ilman siirtoasiakirjaa.

Kaatopaikkakelpoisuus

Jätteen tuottaja/haltija on velvollinen pyydettäessä selvittämään jätteen kaatopaikkakelpoisuus ennen jätteen toimittamista
kaatopaikalle.
Jätteen kaatopaikkakelpoisuuteen liittyvät tutkimukset jätteen tuottaja/haltija tekee omalla kustannuksellaan. Pirkanmaan
Jätehuolto Oy antaa lisätietoja kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisestä.
Jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskevat rajoitukset on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (331/2013).

Käsittelymaksu peritään aina jätteen tuojalta, ellei käytössä ole tunnisteavainta tai muuta kirjallista valtuutusta maksun
perimisestä jätteen tuottajalta, epäselvissä tapauksissa maksu peritään tuojalta.
Jätekeskusten aukioloajat ja puhelinnumerot
Koukkujärvi puh. 03 2405 515, ma–pe klo 6.30–21.00, la 8.30–15.30
Tarastenjärvi puh. 03 2405 503, ma–pe klo 6.30–21.00, la 8.30–15.30 kotipaikka Tampere
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