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Hakemus saapunut: 
 
Dnro: 
 

  MUUTOKSEN HAKEMINEN JÄTEMAKSUUN  
 
  Jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta päättää jätemaksun määräämisestä taksasta poiketen jätelain (646/2011)  
  81 ja 82 §:n mukaisesti. 

 Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot: 
 
 Nimi  
      

Puh. 
      

 Postiosoite  
      
 Mahdollinen yhdyshenkilö 
      

Yhdyshenkilön puh. 
      

 Kiinteistön tiedot: 
 
 Kiinteistörekisteritunnus 
      

 Kunta 
      

 Kiinteistön osoite 
      

 Asukkaiden lukumäärä 
      

 Kiinteistön käyttö 
   Vakituinen asuinkiinteistö, jota käytetään ympärivuotisesti 
   Vapaa-ajan kiinteistö 
   Muu, mikä____________________________________________________ 
   Kiinteistöä ei käytetä 

 
 Kiinteistön käyttö vuodessa:       vrk 
 
 Haettava muutos maksuun ja hakemuksen perusteet: 

    
 Kyseessä on  

 
 jätemaksun kohtuullistamispyyntö etukäteen (jätelasku ei ole vielä saapunut)  

     koskien vuotta/ajanjaksoa________________________.  
 

 muistutus jätemaksusta (14 pv:n kuluessa maksun saannista)  
     koskien laskua nro*_______________________________, maksun määrä __________________ €. 

 
     (*Jätelasku tai jäljennös laskusta liitettävä mukaan hakemukseen) 

 Pyydän, että kiinteistöä koskeva jätemaksu 
 

 kohtuullistetaan tai   
 poistetaan kokonaan*  

     (*pääsääntöisesti vain rakennuksen ollessa käyttökelvoton) 

 Kiinteistöltä tällä hetkellä perittävä jätemaksu:________________€. 

 Perustelut muutoshakemukselle: ______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 (Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä) 
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 Selvitys kiinteistön tilanteesta, mikäli kiinteistö on käyttökelpoinen: 

 Tämän hetkinen jätemäärä ja jätehuolto: 
 

Jätelaji Määrä (kg/vko) Miten kunkin jätelajin jätehuolto on nyt järjestetty?  
(esim. viedään aluejätepisteeseen, jäteauto hakee, poltetaan, 
kompostoidaan…) 

Sekajäte   
Biojäte   
Paperi   
Lasi   
Metalli   
Pahvi, kartonki   

 

  
 

 Mistä jätteistä kiinteistön sekajäte pääasiassa koostuu?  
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 Mitä jätettä poltetaan kiinteistöllä, millainen tulisija on kyseessä? 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
   

Kiinteistöllä: 
 

 Kompostoidaan talousjätettä 
 Kompostoidaan puutarhajätettä 
 Kiinteistöllä ei kompostoida 

 

 Kompostointi tapahtuu: 
 

  Ympäri vuoden 
  Vain kesällä 

 

 Selvitys kiinteistön tilanteesta, mikäli kiinteistö on käyttökelvoton: 

  

 Luotettava selvitys kiinteistön käyttökelvottomuudesta* 
 (*Liitettävä hakemukseen) 

 
 Kunnan rakennusvalvonnan lausunto 
 Muu riippumattoman asiantuntijan lausunto, mikä? 

     ______________________________________________ 
 Valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta 

 Lisätietoja kiinteistön kunnosta:________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 
  

 Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja jätteiden määrässä tapahtuvista 
 muutoksista. 
 
 
 

 Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 Lomakkeen palautusosoite: 
 
 SEUDULLINEN JÄTEHUOLTOJAOSTO 
 TAMPEREEN KAUPUNKI 
 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN/ KIRJAAMO 
 PL 487 
 33101 TAMPERE 
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