
Alueellinen jätelautakunta 

Lomake jatkuu kääntöpuolella 

 
 
KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön liittämisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään, kiin-
teistön käyttökelvottomuudesta tai kiinteistön omistajan vaihdoksesta/ osoitteenmuutoksesta. 

Ilmoitan: 

 Kiinteistön liittämisestä jätehuoltoon  
 Kiinteistön omistajan vaihtuminen tai omistajan postiosoitteen muuttumisesta 
 Muutos kiinteistön jätehuollon järjestämistavassa 
 Kiinteistön käyttökelvottomuudesta 

1. Kiinteistön 
haltija/ omis-
taja 

Etu- ja sukunimi  
      

Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       

Sähköpostiosoite 
      

Puhelinnumero 
      

2. Kiinteistön 
tiedot 

Kiinteistörekisteritunnus 
      

Kunta 
      

Kiinteistön osoite 
      

Rakennustyyppi 

 Omakotitalo  Paritalo  Maatila  Vapaa-ajan asunto 

 Muu, mikä?         

Asukkaiden/käyttäjien lukumäärä       

3. Tiedot jät-
teenkuljetuk-
sesta ja jättei-
den lajittelusta 

Syntypaikkalajiteltu sekajäte: 

 Aluekeräys 
 Yhteinen jäteastia (vastuuhenkilön täytettävä lomake yhteisen jäteastian käyttäminen) 

 Oma jäteastia 

 Jäteastian tilavuus:  alle 120 L  121-240 L  241-660 L 

 Nykyinen tyhjennysväli (vkoa):       

 Jätteenkuljetusyritys, jonka kanssa on solmittu toistaiseksi voimassa oleva jätehuoltosopi-
mus:       
 

  Jäteastia ei sijaitse kiinteistön rakennusten läheisyydessä tai pihaliittymässä. Tarkennus 
jäteastian sijainnista: 
      
 

Biojäte: 

 Kompostoidaan ympärivuotisesti  Kompostoidaan vain kesäaikana 

 Kompostori: Tilavuus       L 
 Itse tehty 
 Valmistaja ja malli       

 

   Auma 
 Pohjaverkollinen 

 Kehikko 
 Kannellinen 

 Lämpöeristetty 
 Pohjallinen 

 

 Kiinteistöllä käytössä biojätteen erilliskeräys ja jätehuoltosopimus 

 Jäteastian tilavuus:  alle 
120 L 

 121-240 L 

 Jäteastian tyhjennysväli: Kesällä (vkoa):       Talvella (vkoa):       

 Biojäteastian tyhjentävä yritys:       

Saapunut: 
   



Muut jätelajit - mihin toimitetaan? 
 
Keräyspaperi:       
 
Keräyskartonki:       
 
Keräyslasi:       
 
Pakkausmuovi:       
 
Pienmetalli:       
 
Vaaralliset jätteet:       
 
Muut jätteet (mainitse mitkä):       
 

4. Selvitys kiin-
teistön käyttö-
kelvottomuu-
desta 

Todisteellinen selvitys kiinteistön käyttökelvottomuudesta (jokin näistä liitettävä!): 
 

 Riippumattoman asiantuntijan (esim. rakennustarkastajan tai muun rakennusalan ammattilai-
sen) lausunto käyttökelvottomuudesta 

 Terveystarkastajan suositus siitä, ettei kiinteistöä käytetä asumiseen 
 Muu todisteellinen selvitys, mikä?       

 
Selvityksen liitteenä on valokuvia  kpl:       
 

5. Lisätietoja  
      
 
 
 
 
 

6. Ilmoituksen 
käsittely 

Vastaus ilmoitukseen ja mahdolliset sitä edeltävät selvityspyynnöt toimitetaan jätelautakunnalta 
ilmoituksen tekijälle (valitse toinen) 

 sähköpostitse  kirjeitse 

7. Allekirjoitus Vakuutan yllä olevat tiedot ja hakemuksen liitteet oikeiksi. 
 
                       
Paikka ja aika                                                                Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Lisätietoja: 
 
Kaikkien asuinkiinteistöjen on kuuluttava järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätehuolto on toteutettava Savonlinnan alu-
eellisen jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Lomakkeen palautus: postitse osoitteeseen Alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 
Savonlinna tai sähköpostitse henkilökohtaisesta sähköpostista osoitteeseen jatelautakunta@savonlinna.fi 
 
Jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, etunimi.sukunimi[at]savonlinna.fi. 
 
Yleistä jäteneuvontaa antaa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Tulliportinkatu 1-5 B 32, 3.krs, 57100 Savonlinna. 
Arkisin klo 9-15 (015 557 163, jatehuolto[at]savonlinna.fi).  
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