
KUHMOISTEN KUNTA  
Jätehuoltoviranomainen 
Toritie 34 A 
17800 Kuhmoinen 

Hakemus saapunut: 

MUUTOKSEN HAKEMINEN JÄTEMAKSUUN 
Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä. Jätehuoltoviranomainen voi 
hakemuksesta päättää jätemaksun määräämisestä taksasta poiketen jätelain 81§ 2. momentin ja 82§ 2. 
momentin mukaan. Jätemaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksut palautetaan hakijalle, mikäli 
maksua kohtuullistetaan tai jätetään perimättä. Jätemaksuun ei voi kuitenkaan hakea muutosta takautuvasti. 

1. Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot
Nimi Sähköpostiosoite 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Henkilötunnus / Y-tunnus 

2. Kiinteistön tiedot
Kiinteistötunnus Sijaintikunta Sijaintikylä 

Kiinteistö on:     ☐ vakituisesti asuttu   ☐ vapaa-ajan viettopaikka  ☐ muu, mikä? ________________________________

Kiinteistön käyttö:        
☐ Kiinteistöä käytetään _________ päivänä / vuosi
☐ Kiinteistöä ei käytetä lainkaan

3. Haettava muutos maksuun ja hakemuksen perusteet
Kyseessä on  
☐ jätemaksun kohtuullistamispyyntö etukäteen (jätelasku ei ole vielä saapunut)

koskien vuotta / ajanjaksoa _________________________________

☐ muistutus jätemaksusta (14 päivän kuluessa laskun saapumisesta)

koskien laskua nro________________, maksun määrä _____________€
(Jätelasku tai jäljennös laskusta liitettävä mukaan hakemukseen)

Pyydän, että kiinteistöä koskeva jätemaksu  
☐ kohtuullistetaan ☐ poistetaan kokonaan (vain rakennuksen ollessa käyttökelvoton)

Perustelut muutoshakemukselle: 

(Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä) 



 
4. Selvitys kiinteistön tilanteesta 

Mistä kiinteistöllä mahdollisesti syntyvä jäte pääasiassa koostuu, ja mitä sille tehdään? (esim. viedään vakituiselle 
asunnolle, poltetaan, viedään aluejätepisteelle, kompostoidaan) 

 

 

 

 

Kyseessä on: 

a.) 
☐ asuinkunnossa oleva, mutta käyttämätön kiinteistö 
 
Liitteenä on oltava todisteellinen selvitys niistä esteistä, jotka estävät kiinteistön käytön. Edellytyksenä huojennukselle on 
kiinteistön täysi käyttämättömyys. Tällöin kiinteistön haltijan lisäksi kiinteistöä ei käytä kukaan muukaan. 

b.) 
☐ remontoitava kiinteistö, joka on määräajan pois käytöstä. Pois käytöstä ajalla: ________________________________ 
 
Liitteenä on oltava todisteellinen selvitys kiinteistön tämänhetkisestä kunnosta ja remontoinnista, esim. valokuvin 
täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta, tai riippumattoman asiantuntijan, kuten rakennusalan ammattilaisen lausunto 

c.) 
☐ käyttökelvoton kiinteistö 
     
Liitteenä on oltava jokin seuraavista: 

- luotettava todisteellinen selvitys kiinteistön käyttökelvottomuudesta 
- valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta 
- riippumattoman asiantuntijan, kuten rakennustarkastajan tai muun rakennusalan ammattilaisen lausunto 
- terveystarkastajan suositus siitä, ettei kiinteistöä käytetä asumiseen 

 
HAKEMUKSET, JOISTA PYYDETYT LIITTEET PUUTTUVAT, JÄTETÄÄN HUOMIOIMATTA 

 
5. Lisätietoja 
 

 

 

 

 

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

 
Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 
 
 
 
 
Hakemuksen ja liitteiden palautusosoite: 
 
KUHMOISTEN KUNTA 
JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN 
TORITIE 34 A 
17800 KUHMOINEN 
 
tai sähköpostitse: jatehuolto@kuhmoinen.fi 
 
 
Kuoreen merkintä:  
”Muutoksen hakeminen jätemaksuun” 
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