
    

 

SIIRTOASIAKIRJA JÄTEASEMA 

Jätteen tuottaja/haltija Jätteen kuljettaja 

Nimi       Kuljetusliikkeen nimi       

Noutopaikan osoite       Osoite       

Postinumero ja -toimipaikka       Postinumero- ja -toimipaikka       

Yhteyshenkilö       Yhteyshenkilö       

Puhelinnumero       Puhelinnumero       

Sähköposti       Rekisterinumero       

Laskutustiedot    Jätteen tuottaja maksaa  Jätteen kuljettaja maksaa Jätteen vastaanottaja 

Nimi       
Lakeuden Etappi Oy 

Toimipiste       

Osoite       

Y-tunnus       

Laskutusviite       
 

 TSV-jäte (Yritykset) 

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 voivan ottaa jätteen vastaan kunnan 

toissijaisen vastuun perusteella. Toimittajan jätehuoltokustannukset TSV-palveluna on alle 2000,00 € vuositasolla. 

 Yrityksen kotitaloudesta tuomat ekomaksun piiriin kuuluvat jätteet 

 

Jätelaji (pienerät max. 2m3) EWC-koodi Määrä 

 Betoni 17 01 01      m3 

 Biojäte 240 L  20 01 08       kpl 

 Haravointi 20 02 01       m3 

 Lasi 15 01 07       m3 

 Metalli 20 01 40       m3 

 Pahvi/Keräyskartonki 20 01 01       m3 

 Paperi 20 01 01       m3 

 Puujäte 17 02 01       m3 

 Risut 20 02 01       m3 

 Sähkö- ja elektroniikka 20 01 36      kg/kpl 

 Tiili 17 01 02      m3 

 Lajiteltava jäte 20 03 01      m3 

 Loppusijoitettava jäte 20 03 01      m3 

 Poltettava jäte 20 03 01      m3 

 Lajittelematon jäte 20 03 01      m3 

 Muu jäte, mikä:             m3/kg/kpl 
 

Käsittelymaksu veloitetaan jätteen kuljettajalta, ellei jätteen tuottaja ole allekirjoittanut siirtokirjaa. Jos kuormassa on sinne kuulumatonta 

jätettä, peritään siitä kuormantarkastushinnaston mukainen maksu. Siirtokirja on oltava täytettynä mukana jätteen siirron ajan. 

Kuormassa ei saa olla muun jätteen joukossa vaarallisia jätteitä. Jätekuorman tulee täyttää voimassa olevien jätehuoltomääräysten, 

vastaanottopaikan ympäristölupaehtojen, jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä koskevat velvoitteet. 

 Vakuutan asiakirjassa antamani tiedot oikeiksi 

 
Jätteen tuottajan allekirjoitus Jätteen kuljettajan allekirjoitus Jätteen vastaanottajan allekirjoitus 

Pvm                   
Allekirjoitus    

Nimenselvennys                   
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