
HAKEMUS  SEKAJÄTEASTIAN  TYHJENNYSVÄLIN PIDENTÄMISEKSI  
Jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisessa jätelain  
(646/2011)  91 §:n mukaisesti.  

1. Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot:
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Versio 14.12.21

Hakemus saapunut: 

Nim Puh.

2. Kiinteistön tiedot:
Kiinteistörekisteritunnus Kunta

Kiinteistön osoite

Kiinteistön sijainti Asemakaava-alue Haja-asutusalue 

Rakennustyyppi Omakotitalo Vapaa-ajan asunto Muu, mikä __________________  

Kiinteistön käyttö ympärivuotinen vuorokautena / vuosi Asukkaiden lukumäärä: _______  

3. Jätehuollon järjestäminen kiinteistöllä:

Tämän hetkinen jätehuolto ja arvio jätemäärästä: 

Jätelaji Määrä litraa/viikko 
Miten kunkin jätelajin jätehuolto on nyt järjestetty? 
(esim. jäteauto hakee, viedään ekopisteeseen, kompostoidaan, kimppa-astia) 

Sekajäte 
Biojäte 
Kartonki 
Paperi 
Lasi 
Metalli 
Muut 

Mistä jätteistä kiinteistön sekajäte pääasiassa koostuu? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___ 
___ 

Kiinteistö on liittynyt biojätteen erilliskeräykseen omalla astialla kimppa-astialla, joka sijaitsee osoitteessa: 
______________________________________  

Kiinteistöllä kompostoidaan keittiöbiojätettä 
puutarhajätettä 

ympärivuotisesti 
Kyllä 

vain kesällä 
Ei 

Ei 

Selvitys kompostorista ja sen rakenteista (esim. pohja, kansi, eristys):_  
________________________________________________________ _  
________________________________________________________ _  

PL 487, 33101 TAMPERE  ▪   Frenckellinaukio 2 B  ▪  041 730 8168 
jatehuoltolautakunta@tampere.fi ▪ www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta 

________________________________________
________________________________________
________________________________________

* Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan keittiöbiojätettä tulee hakemuksen ohella tehdä lakisääteinen kompostointi-ilmoitus.
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Versio 21.12.21

4. Sekajätteen  keräysvälineen tyhjennysvälin pidentäminen:

Jäteastian koko 140 litraa 240 litraa Muu, mikä _______ litraa 

Nykyinen tyhjennysväli _______ viikkoa Haettava pidennetty tyhjennysväli ______  viikkoa 

Perustelut: 
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______ 
__________ ______ 
__________ ______ 
__________ ______ 
__________ ______ 
__________ ______ 
__________ ______ 

5. Hakijan  allekirjoitus:

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

PL 487, 33101 TAMPERE   ▪   Frenckellinaukio 2 B  ▪  041 730 8168 
jatehuoltolautakunta@tampere.fi ▪ www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta 

 Vakuutan  yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja jätteiden määrässä tapahtuvista  
 muutoksista  alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle.  

Lomakkeen  palautusosoite:  

 ALUEELLINEN  JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA
 PL 487 
 33101 TAMPERE 

 tai sähköpostitse:  jatehuoltolautakunta@tampere.fi 

Perustelut hakemuksen  käsittelyyn

Jätehuoltomääräyksissä (23 §) on määrätty sekajätteen keräysvälineen pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit. Mikäli haluttu 
tyhjennysväli ei ylitä jätehuoltomääräysten enimmäispituutta, voi tyhjennysvälin pidentämisestä sopia ottamalla yhteyttä 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. 

Lajitellun sekajätteen yli kahdeksen viikon tyhjennysväli edellyttää poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä, jolloin tyhjennysvälin 
pidentämistä haetaan tällä lomakkeella alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta. Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajätteelle 
on taajama-alueella 10 viikkoa ja haja-asutusalueella enintään 12 viikkoa, mikäli haja-asutusalueella sijaitseva kiinteistö on 
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä. 

Tyhjennysvälin pidentäminen harkitaan tapauskohtaisesti ja myönnetään määräajaksi. Päätös toimitetaan hakijalle 
kirjallisesti. Lisäksi päätös annetaan tiedoksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle sekä kiinteistön sijaintikunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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