
Mobiilipunnitus - käyttöohje



Mobiilipunnitus - kirjautuminen

1. Saat sähköpostiisi linkin, joka ohjaa 
järjestelmään kirjautumiseen.
2. Paina painiketta ”Sähköpostilla ja salasanalla”.
3. Syötä sähköpostiosoitteesi ja määritä 
salasana, joka on vähintään 8 merkkiä. 
Salasanan pitää sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, 
numeroita ja erikoismerkkejä.
4. Paina painiketta ”Luo tunnus”. 



5. Täytä kuljetuksen tiedot.
- Valitse yhtiö, jolle olet jätettä toimittamassa.
- Valitse käyttöpaikka, johon olet kuormaa viemässä.
- Valitse kuljetusväline, jota käytät kuorman 
kuljetukseen.

6. Paina painiketta ”Siirry valitulle käyttöpaikalle”

Mobiilipunnitus – kuljetuksen tiedot



7. Paina painiketta ”Aloita uusi 
punnitustapahtuma”.

Mobiilipunnitus - punnitustapahtuma



8. Syötä kuorman tiedot.
- Asiakas: tieto on lukittu ja täydennetään 
Kiertokapulan toimesta. 
- Tuote: valitse oikea jätejae valikosta.
- Alkuperä: valitse oikea alkuperä valikosta.

• Kunnan vastuu (Kiertokapulan kuntaurakat)

• Markkinaehtoinen (yritykset, joilla ei tsv-
sopimusta Kiertokapulan kanssa)

• Toissijaisen vastuun jäte (muut kuormat kuin 
kunnan vastuu ja markkinaehtoinen)

• Sidosryhmämyynti (vain Kiertokapulan
käytössä)

• Muut (vain Kiertokapulan käytössä ja ulos 
lähtevät kuormat)

- Tyyppi: valitse tyypiksi sisään.

Mobiilipunnitus - kuormantiedot



- Purkupaikka: valitse oikea purkupaikka 
valikosta.
Purkupaikat on nimetty siten, että tuotavan 
jätteen laatu kertoo mikä purkupaikka valitaan 
esim. risut, maa-ainekset, metalli jne. 
Lajittelu- ja siirtokuormausasemalle kirjataan 
yhdyskunta-, rakennus- sekä muut sekalaiset 
jätteet.
- Kunta: valitse valikosta kunta, mistä jäte 
tuodaan.
- Viite: kirjoita asiakkaan tiedot ja muut 
tarvittavat lisätiedot
- Siirtoasiakirja: käytössä vain, jos kuormalle 
sellainen vaaditaan. Tiedot tulevat toisesta 
sovelluksesta.

9. Paina painikkeesta ”Seuraava”

Mobiilipunnitus - kuormantiedot



10. Käy lastaamassa kuorma.
11. Kun saavut jätteenkäsittelyalueen 
vaa’alle:

- Valitse tulopainon vaaka
- Paina painiketta ”Ota tulopaino”
- Paina painiketta ”Hyväksy tulopaino”

Mobiilipunnitus - tulopunnitus



12. Tulopaino on tallennettu, Paina 
painiketta ”OK”.
13. Pura kuorma alueelle oikeaan 
purkupaikkaan.

Mobiilipunnitus - tulopunnitus



14. Aja lähtövaa’alle
- Valitse lähtöpainon vaaka
- Paina painiketta ”Ota lähtöpaino”
- Paina painiketta ”Hyväksy lähtöpaino”

Mobiilipunnitus - lähtöpunnitus



15. Tarkasta Yhteenveto
16. Paina painiketta ”Merkitse valmiiksi”.

Mobiilipunnitus - lähtöpunnitus



Tapahtumat painikkeesta ja välilehdeltä 
valmiit pääset tarkastelemaan tehtyjä 
kuljetuksia.

Kiertokapula hyväksyy kuormat, jonka 
jälkeen ne siirtyvät valmistuneisiin.

Mobiilipunnitus – kuorman tila
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