HAKEMUS
Jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (täytetään kohdat 1,2,4,6)
Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja
keräysvälineet voidaan aina sulkea. Maanpäällinen asuinkiinteistön sekajäteastia, joka ei sisällä
biojätettä, on tyhjennettävä taajama-alueella vähintään 4 ja haja-asutusalueella 8 viikon välein.

Lähinaapureiden yhteisen jäteastian käyttämiseksi
(täytetään kohdat 1,2,5,6)
Jätemaksun kohtuullistamiseksi (täytetään kohdat 1,2,3,5,6)
Kunnalla on oikeus kustannusten kattamiseksi kantaa järjestämästään jätehuollosta jätemaksua
(jätelaki 29 §). Kunta hyväksyy jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän
taksan. Jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan
maksu määrätä taksasta poiketen.

1. Kiinteistön tiedot
kiinteistön omistajan nimi

puhelin

kiinteistön omistajan osoite
kiinteistön osoite (ellei sama kuin ed.)
sijaintikunta

kiinteistötunnus

sijaintikylä

Kiinteistöllä asutaan
kiinteistö sijaitsee

haja-asutusalueella

rakennustyyppi

omakotitalo

taajamassa
paritalo

Talouteen kuuluu

maatila

vapaa-ajan asunto

kk vuodessa
henkilöä
muu, mikä?

2. Kiinteistön jätehuolto
2.1. Kiinteistön sekajätteen kuljetus on järjestetty
sopimusperusteisesti, jolloin on tehty sopimus kuljetusyrityksen kanssa:

(yrityksen nimi)

lähinaapurin kanssa yhteisesti (kimppa-astia) (täytettävä kääntöpuolella oleva lähinaapurin suostumus)
Kiinteistön etäisyys käytettävästä jäteastiasta on

metriä

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n aluekeräyksellä

2.2.Biojätteen käsittely kiinteistöllä
Biojätettä ei lajitella
Biojätteen kompostointi

Biojätteen erilliskeräys
Syntyvän biojätteen määrä

kg/viikko

Kompostorin tilavuus
Kompostointiaika
vuodessa

litraa
kk

Kompostori on
tehdasvalmisteinen
itse valmistettu
lämpöeristetty
eristämätön
haittaeläimiltä suojattu

2.3. Jätteen poltto
ei polteta

poltetaan

Millaisessa tulisijassa?
Mitä poltetaan?

pahvia, paperia

2.4. Hyötyjätteet ja ongelmajätteet
Selostakaa mahdollisimman tarkkaan, mitä teette seuraaville jätelajeille/- materiaaleille
lasi
pienmetalli
nestepakkauskartongit
pahvi
muovi
paperi
puu
renkaat
isot metalliromut
ongelmajätteet
sähkö- ja elektroniikkaromu
rakennus- ja purkujätteet
vanhat huonekalut
vaatteet / jalkineet
suuret jäte-erät (esim. muutot)
maatalousmuovit

muuta, mitä?

Kompostorin
etäisyys naapurikiinteistön rajasta
metriä

3. Jätemaksujen kohtuullistaminen
Haen kohtuullistamista
Aluekeräysmaksuun

Ekomaksuun

74,00 € / vuosi (vakituinen asunto, 1 asukas)

11,00 € / vuosi (vakituinen asunto, 1 asukas)

119,00 € / vuosi (vakituinen asunto, ei kompostoi)

19,00 € / vuosi (vakituinen asunto)

96,00 € / vuosi (vakituinen asunto, kompostoi)

10,00 € / vuosi (kesäasunto)

58,00 € / vuosi (kesäasunto, ei kompostoi)

6,00 € / vuosi (toinen tai useampi asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö)

51,00 € / vuosi (kesäasunto, kompostoi)

12,00 € / vuosi (kerros- ja rivitalot)

perustelut ja lisätietoja:

Kiinteistön etäisyys aluekeräyspisteestä

km

Kiinteistö on asuinkelvoton

myyntiaika:

Kiinteistö on myyty kesken
laskutuskautta:
Kiinteistö on ollut asumattomana ja
käyttämättömänä ajalla:

.
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4. Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
140 l

Jäteastian koko

240 l

360 l

600 l

Nykyinen tyhjennysväli

viikkoa talvella

viikkoa kesällä

Haetaan pidennetyksi tyhjennysväliksi

viikkoa talvella

viikkoa kesällä

muu:

Jäteastia vain kiinteistön omassa käytössä
Jäteastia yhteiskäytössä
Kenen kanssa ?

5. Lähinaapurin kanssa yhteisen jäteastian käyttäminen (=kimppa-astia)
Kiinteistön lähinaapuri täyttää

SUOSTUMUS
Olemme sopineet yhteisen jäteastian käytöstä.
Jätteenkuljetussopimuksen
haltijan nimi:

puh.

Kiinteistön (jäteastian) osoite :
Muiden kimppa-astiaa käyttävien
kiinteistöjen osoitteet:

Tämä suostumus on voimassa

.

toistaiseksi

määräajan:

.20

Päiväys

Allekirjoitus

6. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista.

.
Paikka

Päiväys

.20
Allekirjoitus

litraa

