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HAKEMUS TALOYHTIÖILLE 
Poikkeus kiinteistökohtaisesta jätehuoltovelvoitteesta 

Viranomainen täyttää 
Vastaanotettu 
pvm 
Käsittelynro 

Käsittelijä 

1. Taloyhtiön tiedot
Taloyhtiön nimi 

Taloyhtiön osoite 

Yhteyshenkilön nimi 

Yhteyshenkilön puh.nro 

Osoite, johon päätös toimitetaan 

2. Haettavat muutokset jätehuoltovelvoitteeseen
(Täytä tiedot kaikkien jätelajien kohdalta)

Jätelaji Kiinteistökohtainen jäteastia Jäteastian tyhjennys 

Sekajäte energiaksi Pakollinen Jätehuoltoyritys tyhjentää 

Biojäte Pakollinen ☐ Jätehuoltoyritys tyhjentää
☐ Kompostori

Lasi, Keramiikka 
Metalli 

Pakollinen ☐ Jätehuoltoyritys tyhjentää
☐ Viedään itse

vastaanottopaikkaan, josta
saa vastaanottotodistuksen
(Majasaaren jätekeskus,
lajitteluasema, Entrinki)

Lasipakkaukset 
Metallipakkaukset 

KTS. Lisätietoja ☐ Jäte laitetaan em. lasi,
keramiikka, metalli -
jäteastiaan

☐ Viedään itse (Rinki-ekopiste)
Muovipakkaukset ☐ Jäteastia

☐ Ei jäteastiaa
☐ Jätehuoltoyritys tyhjentää
☐ Viedään itse (Rinki-ekopiste,

lajitteluasema, Majasaaren
jätekeskus)

Kartonkipakkaukset ☐ Jäteastia
☐ Ei jäteastiaa

☐ Jätehuoltoyritys tyhjentää
☐ Viedään itse (Rinki-ekopiste,

lajitteluasema, Majasaaren
jätekeskus)

Paperi ☐ Jäteastia
☐ Ei jäteastiaa

☐ Jätehuoltoyritys tyhjentää
☐ Viedään itse (Rinki-ekopiste,

lajitteluasema, Majasaaren
jätekeskus)
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Lisätietoja: 
Pakkauslasi ja –metalli ovat tuottajavastuun alaisia jätteitä ja niitä kerätään tuottajayhteisöjen ohjeiden 
mukaisesti Rinki-ekopisteellä. Sinne ei siis saa toimittaa muuta kuin pakkausmateriaaleja. Esimerkiksi 
keramiikka, tasolasit ja lasiastiat on kerättävä kiinteistöllä olevaan jäteastiaan, joka tuodaan Ekokympille 
käsiteltäväksi - siellä pakkauslasista ei ole haittaa. Niinpä kiinteistön omaan lasi- ja metalliastiaan voi kerätä 
myös pakkauksia, jos Rinki-ekopiste ei ole saavutettavissa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että Rinki-
ekopisteen käyttö on maksutonta ja pakkauksien vieminen sinne säästää jätehuollon kustannuksissa. 
 
 
3. Perustelut  

 

 
4. Allekirjoitukset  

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan Ekokympille mahdollisista hakemuksen perusteluihin 
vaikuttavista muutoksista. 

Paikka 
 

Päiväys 
 

. 

 

20 

  

    
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 

 

 
 
Hakemus toimitetaan osoitteeseen: 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Viestitie 2, 87700 KAJAANI, fax (08) 636 614 
tai laskutus@ekokymppi.fi 
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