
                 
 

                                              
 

HAKEMUS  
   

  Jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (täytetään kohdat 1,2,3,5) 
Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja keräysvälineet 
 voidaan aina sulkea.  
 

  Jätemaksun kohtuullistamiseksi (täytetään kohdat 1,4,5) 
Kunnalla on oikeus kustannusten kattamiseksi kantaa järjestämästään jätehuollosta jätemaksua (jätelaki 78 §).  
Kunta hyväksyy jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan. Jos taksan mukaista  
jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen (jätelaki 81 §). 
 

Lähetä hakemus: Forssan kaupunki, Jätelautakunta, PL 62, 30101 Forssa 
 

1. Kiinteistön tiedot 
 

Kiinteistön omistajan nimi  

      
Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa) 

      
 

Kiinteistön omistajan katuosoite 

      
Postinumero ja –toimipaikka 

      

 
Kiinteistön omistajan puhelin ja sähköposti 

      

Kiinteistön katuosoite, jota hakemus koskee 

      
Postinumero ja –toimipaikka 

      
 

Sijaintikunta 

      
Kiinteistötunnus  

      
 

Kiinteistöllä asutaan        kk 

vuodessa 

 
Kiinteistö sijaitsee;  

 

 haja-asutusalueella 

 

 taajamassa    

 

Talouteen kuuluu       henkilöä 

 

Rakennustyyppi;  
omakotitalo    

 paritalo     

 rivitalo     

 maatila      vapaa-ajan    

        asunto            
       

 muu, mikä?      

 kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto, sopimus kuljetusyrityksen kanssa: 

 

   ______________     ___________________________________________________________                                  

                                                                            yrityksen nimi 

 En halua, että tietoa tehdystä kohtuullistamispäätöksestä välitetään edellä mainitulle yritykselle  

 

 
2. Elintarvikejätteen käsittely kiinteistöllä 

 
Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintiiviissä 
kompostorissa. 
 

 
 Elintarvikejätettä ei lajitella 

  

 Elintarvikejätteen erilliskeräys 

 

 Elintarvikejäte kompostoidaan 

 

 
Kompostorin tilavuus _____ litraa 
 
Kompostointiaika vuodessa _______ kk 
 

 

 
Kompostori on tehdasvalmistettu      Kyllä     Ei 

      

__________________________________________ 
 (koko, merkki, valmistaja) 
 
Kompostori on itse valmistettu         Kyllä      Ei 

      

__________________________________________ 
(kuvaus kompostorista) 
 
Kompostori on lämpöeristetty              Kyllä          Ei 
 
Kompostori on eristämätön                 Kyllä          Ei 
 
Kompostori on haittaeläinsuojattu       Kyllä          Ei 
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3. Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 
 
Elintarvikejätteen kompostointi on sallittu umpinaista kompostoria käyttäen. Kompostori on suojattava haittaeläinten 
pääsyltä ja taajamassa oltava myös lämpöeristetty. Ainoastaan puutarhajätettä voidaan kompostoida ilman kompostoria 

eikä siitä tarvitse tehdä ilmoitusta. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 
metrin päässä naapurin rajasta ja 20 metrin päässä talousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan 
poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella. 
 
Sekajätteen tyhjennysväliä voi jätehuollosta vastaavan viranomaisen päätöksellä pidentää, kuitenkin enintään  
8 viikkoon. 

 
Jäteastian koko 
 

 140 l     240 l    360 l     600 l     muu  _____ l 
 

Nykyinen tyhjennysväli        vkoa 

 

Haetaan pidennetyksi tyhjennysväliksi     vkoa 

 
 
    4.   Jätemaksujen kohtuullistaminen 
 

Selvitys kiinteistön tilanteesta: 
 

 Kiinteistö on asuinkuntoinen, mutta käyttämätön 

             Todisteellinen selvitys syistä, jotka estävät kiinteistön käytön eli riippumattoman asiantuntijan lausunto / selvitys siitä,     
             ettei kiinteistön haltija voi käyttää kiinteistöä (esim. terveydentila, hoitolaitos) 
              

 Kiinteistö on peruskorjauksen alaisena, eikä siellä asuta sinä aikana ____._____ - _____._____ 20 

              Todisteellinen selvitys kiinteistön kunnosta ja remontoinnista liitettävä (esim. valokuvat) 
 

 Kiinteistö on asuinkelvoton (purkukuntoinen) 

              Todisteellinen selvitys kiinteistön käyttökelvottomuudesta liitettävä (esim. valokuvat rakenteellisista vaurioista, 
asiantuntijan lausunto, josta asuinkelvottomuuden syyt voidaan havaita) 
- varustelutasolla tai sen puutteilla (vesi, sähkö, wc) ei ole vaikutusta kiinteistön asuinkelvottomuuteen 
 

 Kiinteistö on virallisesti myynnissä ____.____ 20        lähtien  (myyjä, kiinteistövälittäjä) 

 
 
 
5. Allekirjoitus 
 

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

 
      

 

   .   .2017 

 

Paikka                                                  Päiväys       Allekirjoitus                                                                                  

 
 
Lisätietoa kompostoinnista (jätehuoltomääräysten 16 §) 
 
Elintarvikejätettä ja harmaavesisuodattimien massoja saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin 
ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Taajama-alueella kompostorin tulee olla myös 
lämpöeristetty. 
 
Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kompostori on sijoitettava, 
rakennettava ja ylläpidettävä niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista 
ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostia ei saa poistaa 
kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet.  
 
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Useamman kiinteistön kompostorille on nimettävä 
vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin viiden (5) huoneiston yhteinen kompostori. Jos kompostoinnin perusteella 
haetaan pidennystä yhteisen jäteastian tyhjennysväleihin, tulee kaikkien kiinteistöiden kompostoida omassa tai 
yhteiskäytössä olevassa kompostorissa kiinteistökohtaiset elintarvikejätteet. 
 
Ks. jätehuoltomääräykset osoitteessa jateltk.fi/ohjeet-maaraykset/. 
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