
                 
 

HAKEMUS  
   

  Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (täytetään kohdat 1,2,3,5) 
Tyhjennysväliä ei voida pidentää, mikäli elintarvikejätettä ei kompostoida tai erilliskerätä jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
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 81-82 §). 

 

Lähetä hakemus osoitteeseen: 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; 

 oma-

kotitalo    
 

 paritalo     

 rivitalo     

 maatila      vapaa-

ajan asunto            
       

 muu, mikä:      

  
  Käyttötarkoitus;  

 

   vapaa-ajan asuminen 

 

   vakituinen asuminen 

 

 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 

 
Elintarvikejätettä saa kompostoida umpinaisessa kompostorissa, joka on haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Puutarhajä-
tettä saa kompostoida vapaasti ilman kompostoria. Kompostorin tulee sijaita vähintään 5 metrin päässä naapuritontin rajasta ja 20 metrin 
päässä talousvesikaivosta ja vesistöstä, jollei kaavassa ole muuta todettu. Vähimmäisetäisyydestä voidaan poiketa naapurin kirjallisella 
suostumuksella. Kompostori voi olla myös usean kiinteistön/huoneiston yhteinen. Useamman kuin viiden huoneiston yhteiselle kompostorille 
on nimettävä vastuuhenkilö. Jos tyhjennysvälin pidennystä haetaan usean kiinteistön yhteiselle jäteastialle, on kaikkien osakaskiinteistöjen 
kompostoitava omat elintarvikejätteensä. 
 

 
 Elintarvikejätettä ei lajitella 

  

 Elintarvikejätteen erilliskeräys 

         
Yrityksen nimi:_______________ 
 

 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 
 
 
Kompostorissa on seinä, pohja ja kansi: 
                                                             Kyllä        Ei 
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3. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 
 
Taajamassa kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli on kesäaikana 2 viikkoa (viikot 18 - 40) ja  talviaikana 4 viikkoa (viikot 
41 - 17).  Haja-asutusalueella kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli on 4 viikkoa ympäri vuoden. Sekajätteen tyhjennysvä-

liä voi jätehuoltoviranomaisen päätöksellä pidentää enintään 8 viikkoon. Edellytyksenä on, että biojäte kompostoidaan tai 
erilliskerätään kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 

Sekajäteastian koko 
 

 140 l     240 l    360 l     600 l     muu  _____ l 

 
 

Nykyinen sekajäteastian tyhjennysväli        vkoa 
 

 

Haetaan sekajäteastian pidennetyksi tyhjennysväliksi     vkoa 
 

 
 
    4.   Jätemaksujen kohtuullistaminen 
 

Jätemaksujen kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys, vähäi-
nen käyttö tai kiinteistöllä syntyvä vähäinen jätemäärä eivät itsessään ole jätemaksujen kohtuullistamisperusteita. 

 
 
Selvitys kiinteistön tilanteesta: 

 

 Kiinteistö on asuinkuntoinen, mutta käyttämätön, koska: 

          kiinteistön haltija ei voi käyttää kiinteistöä, syy: hoitolaitos / sairaalahoito:  alkaen: ___.___ 20 

          kiinteistön omistaja on kuollut äskettäin, ja pesänselvitys on kesken  

          muu syy, mikä:_________________________________ 

              

 Kiinteistöä peruskorjataan / kiinteistö on remontissa, eikä siellä asuta aikana _____._____ - ___.___ 20 

        Hakemukseen on liitettävä todisteellinen selvitys, esim. valokuvat tai rakennusalan asiantuntijan lausunto (rakennus-
tarkastaja tai kiinteistönvälittäjä). 
 

 Kiinteistö on asuinkelvoton (purkukuntoinen) 

       Hakemukseen on liitettävä todisteellinen selvitys kiinteistön asuinkelvottomuudesta, esim. valokuvat rakennuksen 
sisä- ja ulkopuolelta, tai rakennusalan asiantuntijan (esim. rakennustarkastaja tai kiinteistönvälittäjä) lausunto. Kiinteistön 
varustelutasolla tai sen puutteilla (vesi, sähkö, wc) ei ole vaikutusta kiinteistön asuinkelvottomuuden arvioimisessa. 
 

 Kiinteistö on virallisesti myynnissä ___.___ 20___ alkaen,  myyjä / kiinteistönvälittäjä:______________________ 

 
 
5. Allekirjoitus 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen käsittelyyn vaikuttavista muutoksista. 

 
     _____ 

 

   .   .2018 

 

Paikka                                                  Päiväys       Allekirjoitus  ja nimenselvennys 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarkistathan ennen hakemuksen lähettämistä, että kaikki tiedot ovat oikein. 
 

Lisätietoja: puh. 03 4141 5355 (ma – to klo 10.00 - 15.00) / jatelautakunta@forssa.fi 
 

 
 

Forssan kaupunki, Jätelautakunta, Turuntie 18/ PL 62, 30101 Forssa, jatelautakunta@forssa.fi, http://www.jateltk.fi/ 
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