PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere
Y-tunnus 0968008-1
puh. (03) 240 5110

JÄTTEEN KULJETTAJA
Rekisterinumero

SIIRTOASIAKIRJA

Kuljetusliike

□ Kuorma tarkastettu silmämääräisesti noudettaessa
TIEDOT JÄTTEESTÄ
Jätenimike, EWC

Käsittelytapa, R/D

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. )

TIEDOT JÄTTEEN HALTIJASTA / TUOTTAJASTA
Nimi ja yhteyshenkilö
Y-tunnus / henkilötunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Jätteen kuormauspaikan osoite / työmaa
LASKUTUSTIEDOT (jos eri kuin jätteen tuottaja / haltija)
Nimi
Y-tunnus / henkilötunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
KULJETTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

JÄTTEEN HALTIJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

JÄTTEEN VASTAANOTTAJA
□ Koukkujärven jätekeskus
□ Tarastenjärven jätekeskus

□ Jäte vastaanotettu
□ Jätettä ei vastaanoteta

Kuorman tunnistenumero *)

Nettopaino

PVM

□ Maksettu tuotaessa

JÄTTEEN VASTAANOTTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

*) Rekisteröidyttyäsi MaterialPort-järjestelmään löydät kuorman tunnistenumerolla kyseisen kuorman kaikki tiedot.

KÄSITTELYMAKSU PERITÄÄN AINA JÄTTEEN TUOJALTA, ELLEI KÄYTÖSSÄ OLE 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
110412 LO 40-7 I LASKUTUS, II VAAKA, III ASIAKAS

www.pjhoy.fi
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SIIRTOASIAKIRJA

JÄTTEESTÄ ANNETTAVAT TIEDOT
Valtioneuvoston asetus 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 kaatopaikoista
(331/2013).
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