
KUHMOISTEN KUNTA, JÄTEHUOLTO ASIAKASTIETOILMOITUS 
Toritie 34 A        jatehuolto@kuhmoinen.fi 
17800 Kuhmoinen       040 543 5464 

Täytä tämä lomake, kun olet liittymässä järjestettyyn jätehuoltoon, tai päivität asiakastietojasi. Palauta lomake 
Kuhmoisten kunnan jätehuoltoon, joko postitse tai sähköpostilla jatehuolto@kuhmoinen.fi. Jos lähetät lomakkeen 
postitse, tulosta se kaksipuoleisena, taita ja teippaa tai niittaa se kiinni niin, että kääntöpuolen osoite jää näkyviin. Et 
tarvitse postimerkkiä, postimaksu on maksettu. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, tallenna se täytettynä omalle 
koneellesi, ja liitä sähköpostin liitetiedostoksi. 

Asiakkaan tiedot / Laskutustiedot 
Nimi Sähköpostiosoite 

Osoite  

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Henkilötunnus / Y-tunnus 

Kiinteistön tiedot 
Kiinteistön osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Kiinteistötunnus 

Käyttötarkoitus:     ☐ vakituinen asunto   ☐ vapaa-ajan asunto   ☐ vuokrakäytössä oleva vapaa-ajan asunto  ☐ muu,

HUOM! Jos kiinteistö on asumaton ja täysin käyttämätön, ja haluat hakea huojennusta 
jätemaksuun, täytä lomake ”Muutoksen hakeminen jätemaksuun” 

Kiinteistö sijaitsee: ☐ haja-asutusalueella   ☐ asemakaava-alueella

Asukkaita taloudessa:               ☐ yksi    ☐ kaksi tai enemmän

Asukkaan tiedot, elleivät samat kuin yllä 
Nimi Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

Jätehuollon järjestäminen kiinteistöllä 
☐ käytän Kuhmoisten kunnan ylläpitämiä aluekeräyspisteitä

☐ sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa Kuljetusyrityksen nimi: 

Poltettavan jätteen astian koko: Muut astiat: 

☐ 140 litraa  ☐ 240 litraa ☐ 360 litraa  ☐ 600-660 litraa ☐ biojäte       ☐ lasi        ☐ metalli        ☐ paperi         ☐ kartonki

Tyhjennysväli:

☐ kuulun jätekimppaan. Kimpan tai yhteyshenkilön nimi:

Biojätteen käsittely 
☐ biojäte kompostoidaan kiinteistön omassa kompostorissa
☐ sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa
☐ biojätekimppa

Lisätietoja 

Allekirjoitus ja päiväys 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Kuhmoisten kunta 
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   Tunnus 5022334 

   00003 VASTAUSLÄHETYS 
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Taita lomake, Niittaa tästä tai teippaa kiinni 
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