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Jäteastian tyhjennysten keskeyttämishakemus 
 
Voit hakea tällä lomakkeella pitkäaikaista keskeytystä kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksiin, kun 
kiinteistön käyttö on estynyt.  

 
Keskeyttämistä voidaan hakea vain oman jäteastian tyhjennyksiin. Mikäli kiinteistön jätehuolto on järjestetty kimpan 
kautta ja kiinteistön käyttö on estynyt, maksuosuuksien muutoksista voidaan sopia kimpan yhteyshenkilön kanssa. 
Mikäli kiinteistö on liitetty aluekeräyspisteeseen, haetaan jätemaksun kohtuullistamista (oma lomake).  

 

Kiinteistön tiedot 

 

Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot 

Kiinteistön haltijan nimi 

Yhteyshenkilö* Puhelinnumero 

Lähiosoite 

Postinumero ja postitoimipaikka Sähköpostiosoite 

*Jos hoidat yhteyshenkilönä asiaa kiinteistön haltijan puolesta, huolehdithan, että valtakirja asian hoitoon toimitetaan 
jätelautakunnalle tai että kiinteistön haltija itse allekirjoittaa hakemuksen. 

 

Muutoksen hakeminen ja hakemuksen perusteet  

Haettava keskeytys 

 

 

 

Kiinteistöllä on käytössään _____________ litran jäteastia, joka tyhjennetään 
________ viikon välein kesällä ja _________ viikon välein talvella. 

 

Kiinteistön jäteastian tyhjennyksiin halutaan keskeytys vuoden _____________ 
loppuun saakka. 

 

Kunta 
 

Kiinteistötunnus 

Kiinteistön lähiosoite 

Kiinteistön postinumero ja postitoimipaikka 
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Selvitys kiinteistön 
tilanteesta 

 

Kyseessä on  

A)  asuinkunnossa oleva, mutta käyttämätön kiinteistö 

Todisteellinen selvitys niistä esteistä, jotka estävät kiinteistön käytön 
(liitettävä, jos selvitystä ei ole toimitettu jo aiemmin) 

 riippumattoman asiantuntijan (esim. terveydenhuollon ammatti-
laisen) lausunto siitä, ettei kiinteistön haltija voi käyttää kiinteistöä 
terveydellisten syiden vuoksi (terveydellisiä syitä ei tule eritellä) 

 muu asiantuntijatahon antama todisteellinen selvitys siitä, ettei 
kiinteistön haltija voi käyttää kiinteistöä; mikä selvitys? 

_______________________________________________________ 

 

B)  remontoitava kiinteistö, joka on määräajan poissa käytöstä 

Todisteellinen selvitys kiinteistön nykyisestä kunnosta ja remontoinnista 
liitettävä (esim. valokuvat rakennuksesta tai riippumattoman 
asiantuntijan lausunto kiinteistön kunnosta) 

 

Lisätietoja kiinteistön käytön esteistä: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

        

Päätöksen toimitustapa 

Päätös ja mahdolliset sitä edeltävät selvityspyynnöt toimitetaan jätelautakunnalta hakijalle (valitse toinen): 
 sähköpostitse    kirjeitse 

 
 

Paikka, aika ja allekirjoitus 

_______________________   ______________________________________ 
Paikka ja pvm   Allekirjoitus 
 
  

Hakemuksen palautus 
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