
 
Savo-Pielisen jätelautakunta Asiointilomake 1 (2) 
   
PL 1097   

70111 Kuopio   

 

   

 
 

Jätehuoltomääräysten mukaisesta sekajäteastian tyhjennysvälistä poikkeaminen 
 
Voit hakea tällä lomakkeella kiinteistösi sekajäteastialle pidennettyä kahdeksan viikon tyhjennysväliä. 
Jätehuoltoviranomaisen poikkeamispäätöksellä pidennetty tyhjennysväli voidaan myöntää korkeintaan viiden 
henkilön taloudelle, jos syntyvän sekajätteen määrä on huolellisen lajittelun vuoksi hyvin pieni. 
 

Kiinteistön tiedot 

 

Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot 

Kiinteistön haltijan nimi 

Yhteyshenkilö* 

Lähiosoite 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

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

 

Haettava tyhjennysväli ja sen perusteet  

Haettava 
tyhjennysväli 

  8 viikkoa ympäri vuoden 

  8 viikkoa talviaikaan (vko 41-17) ja 4 viikkoa kesäaikaan (vko 18-40) 

Talouden koko Kuinka monta henkilöä kiinteistöllä asuu? _____________________________ 

Kiinteistön jäteastia Kuinka suuri jäteastia kiinteistöllä on käytössä? 

 140 litraa     240 litraa    360 litraa    660 litraa 

Jäteastian koko on mitoitettava syntyvään jätemäärään eli pidennetty tyhjennysväli 
voidaan myöntää vain, jos 140-240 litran jäteastiakin on liian suuri. Jos käytössä on 360 
tai 660 litran jäteastia, voi sen vaihtaa pienempään tilaamalla vaihdon Jätekukolta. 

Selvitys kiinteistöllä 
syntyvästä 
jätemäärästä 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Kunta 
 

Kiinteistötunnus 

Kiinteistön lähiosoite 

Kiinteistön postinumero ja postitoimipaikka 
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Biojätteen lajittelu 
kiinteistöllä 

Kompostoidaanko tai erilliskerätäänkö biojäte kiinteistöllä? 

 Kyllä, biojätteelle on tyhjennyksessä oma jäteastia 

 Kyllä, biojäte kompostoidaan ympäri vuoden 

 Kyllä, biojäte kompostoidaan, mutta vain kesäaikaan 

 Biojätettä ei kompostoida tai erilliskerätä 
 
Selvitys kompostorista ja sen rakenteista (pohja, kansi, lämpöeristys):  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Huom. Kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus Jätekukkoon. Ilmoitus on 
voimassa kymmenen vuotta. Huolehdithan, että ilmoitus on tehty ja se on voimassa. 
Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.jatekukko.fi/omakukko. Lisätietoja Jätekukon 
asiakaspalvelusta, puh. 017 3680 152, asiakaspalvelu@jatekukko.fi  

Jätteiden omatoiminen 
käsittely kiinteistöllä 
 
 
 

 

Poltetaanko kiinteistöllä jätteitä? 

 Ei polteta  Poltetaan  

Mitä jätteitä kiinteistöllä poltetaan (erittele tarkasti jätelajit), miten polttaminen 
tapahtuu ja missä jätteitä poltetaan? 
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Hyötyjätteiden 
kierrätyksen 
järjestäminen 

Mitä seuraavista jätteistä lajitellaan ja mihin keräyspisteeseen jätteet viedään? 

 Paperi, keräyspiste: ___________________________________________ 
 

 Kartonkipakkaukset, keräyspiste: _________________________________ 
 

 Lasipakkaukset, keräyspiste: _____________________________________ 
 

 Metalli, keräyspiste: ___________________________________________ 
 

 Muovipakkaukset, keräyspiste: ___________________________________ 

 

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 

Savo-Pielisen jätelautakunta, Kuopion kaupunki, PL 1097, 70111 KUOPIO tai jatelautakunta(at)kuopio.fi 
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