HAKEMUS
Jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun
keskeytys yli 3kk:n ajaksi
Dnro ________ Akt _________

Nimi

Puhelinnumero

1. Kiinteistön
haltija

Postiosoite
Sähköposti

Kiinteistön osoite
2. Kiinteistön tiedot

Rakennustyyppi

omakotitalo

muu

Asuinkiinteistön käyttö on lopetettu _____._____.20____
3. Tietoja
jätehuollon
keskeyttämisestä

Keskeytystä haetaan ajalle:
_______________________________________

Perustelut:

4. Hakijan
allekirjoitus

10/15

_____________________________

______________________________________

Päiväys

Allekirjoitus

Hakemus palautetaan jätelautakunnalle: Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai
jatelautakunta@ilmajoki.fi
Lisätietoja toimisto 044 4191 330 tai jäteasiamies 044 4191 879.

Lomakkeen täyttöohjeet kääntöpuolella ->

Perusteet hakemuksen käsittelyyn:
Yleisten jätehuoltomääräysten 30 § mukaan jäteastian tyhjennykseen voi saada tilapäisen keskeytyksen
(pyydettäessä vähintään 2 viikkoa ennen keskeytyksen alkamista). Jäteastian tyhjennyksen keskeytyksen
voi saada vain vakituisesti asutulle kiinteistölle, ei vapaa-ajan asunnoille. Mikäli asuinkiinteistöllä ei ole
käytössä omaa jäteastiaa, tulee kuitenkin tyhjillään olosta ilmoittaa Lakeuden Etappi Oy:lle, jotta
kuukausittainen ekomaksu voidaan jättää maksuun panematta. Jäteastian tyhjennykset/ekomaksun voi
keskeyttää enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi yhden kalenterivuoden aikana ilman Lakeuden
jätelautakunnan päätöstä. Keskeytyksen aikana kiinteistöä ei saa käyttää asumiseen, tai muun kiinteistön tai
laitoksen osalta toiminnan tulee olla keskeytyneenä. Enintään kolmen kuukauden keskeytystä koskevat
ilmoitukset tehdään Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun (06) 421 4900.
Pidemmät jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun keskeytykset haetaan Lakeuden jätelautakunnalta.
Lautakunta voi myöntää keskeytyksen enintään kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen keskeytyshakemus on
uusittava.
Mikäli kiinteistö on todettu asuinkelvottomaksi, voidaan jätehuolto lopettaa kokonaan esittämällä jäteyhtiölle
tai jätelautakunnalle kirjallinen todistus asuinkelvottomuudesta (kunnan/kaupungin rakennusvalvonnan tai
muun riippumattoman asiantuntijan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys rakennuksen kunnosta).
Hakemuksen täyttöohjeet:
Kohta 1: Täytetään hakijaa koskevat tiedot. Postiosoitteeksi merkitään se osoite, missä hakija asuu
vakituisesti.
Kohta 2: Täytetään tyhjilleen jäänyttä kiinteistöä koskevat tiedot.
Kohta 3: Merkitään haettava keskeytysaika sekä perustelut keskeytykselle (pakollinen).
Kohta 4: Hakijan allekirjoitus ja päivämäärä.

Hakemus palautetaan Lakeuden jätelautakunnalle:
Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi
Lisätietoja jätelautakunnan toimisto puh. 044 4191 330 tai jäteasiamies puh. 044 4191 879.
Hakemukset pyritään käsittelemään neljän viikon sisällä. Päätös lähetetään hakijalle kirjallisesti. Päätös
annetaan lisäksi tiedoksi jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on myös jätelain valvova viranomainen.

