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Siirtoasiakirjat



Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että
jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että
toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012

Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen
erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä
voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin
kierrättää tai hyödyntää. Jätelain 15 §:ssä säädetyin
edellytyksin on tällöin järjestettävä erilliskeräys ainakin
seuraaville jätelajeille:

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet;
2) kipsipohjaiset jätteet;
3) kyllästämättömät puujätteet;
4) metallijätteet;
5) lasijätteet;
6) muovijätteet;
7) paperi- ja kartonkijätteet;
8) maa- ja kiviainesjätteet.

Vaarallisen jätteen erillään pitämisestä ja sekoittamiskiellosta säädetään jätelain 17 §:ssä. 



Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
(2013/SUOMI)
• Rakennusjätteen ”kaatopaikkakielto” astuu

voimaan täysimääräisesti 1.1.2020.
• Rajoitteena orgaanisen aineksen määrä,

joka saa olla max 10%.
• Koskee rakennustyömaita, koska

rakennusjätteissä paljon hajoavaa
materiaalia, esim. puuta, paperia, pahvia.

Jätepuitedirektiivi (2008/EU)
• Rakennus- ja purkujätteen aineena

hyödyntämisen tavoite vuoteen 2020
mennessä on 70 %

Jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentäminen eli jätteen synnyn

ehkäisy

Uudelleenkäyttö

Jätteen kierrätys

Jätteen
hyödyntäminen

(esim. energiana)

Loppukäsittely
= kaatopaikka

Etusijajärjestys



http://www.rosknroll.fi/palvelut/verkkopalvelut/jateastian_vuokraus/
http://www.machine.fi/jatehuolto/opas/pikakontti/
http://www.machine.fi/jatehuolto/opas/etukontti/



Jätelaki 646/2011, Luku 13, 121 §, muutos  410/2014

Siirtoasiakirjat

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta
jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja
rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-
aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin
pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja
luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle.
Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan
kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta,
määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -
päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja
on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan
siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Jätteen haltijan
ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen
jäljennös kolmen vuoden ajan.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista sekä
sen käytöstä ja siinä olevien tietojen vahvistamisesta ja
niihin liittyvistä menettelyistä

Jätelaki 646/2011, Luku 13, 131§, muutos
410/2014

Laiminlyöntimaksu

Laiminlyöntimaksua on velvollinen maksamaan
myös:

5) se, joka laiminlyö 121 §:ssä säädetyn
siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuuden,
velvollisuuden pitää siirtoasiakirja mukana
jätteen siirron aikana tai velvollisuuden
vahvistaa jätteen vastaanotto;

Maksu 131 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
laiminlyönnistä on vähintään 500 euroa ja
enintään 10 000 euroa ottaen huomioon
laiminlyönnin laatu ja laajuus sekä sillä
saavutettu taloudellinen etu.



Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
4 §
Jäteluettelo ja vaarallinen jäte

24 §
Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot
Jätelain 121 §:ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat
tiedot:

1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja
vastaanottajan nimi ja yhteystiedot;
2) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka;
3) jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista;
4) jätteen määrä;
5) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta;
6) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen
vastaanotosta mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen
määrästä
Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi
oltava seuraavat tiedot:
1) jätteen koostumus, olomuoto ja liitteen 3 mukaiset pääasialliset
vaaraominaisuudet;
2) jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;
3) jätteen käsittelytapa.

Täältä löydät oikein jätejakeen siirtoasiakirjaan!

Usein valmiina
lomakkeena!



Valtioneuvoston asetus jätteistä (liite 4)
17 09 04 ”muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet”



Työmaan tiedot

Kuljetusyrityksen
tiedot

Jätteen
vastaanottaja

täyttää!


