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Puutteellisesti täytetyn hakemuksen käsittely voi viivästyä. 

HAKEMUS JÄTEASTIAN YHTEISKÄYTÖSTÄ 
(poikkeuskimppa) 

Viranomainen täyttää 
Vastaanotettu 
pvm 
Käsittelynro 

Käsittelijä 

 

1. Hakijan tiedot
Nimi Puhelin 

Osoite 

2. Yhteiskäyttöön haettavien rakennusten tiedot

JÄTEASTIA TÄLLÄ RAKENNUKSELLA TÄTÄ RAKENNUSTA HAETAAN 
POIKKEUSKIMPPAAN 

Rakennustunnus Rakennustunnus 

Sijaintikunta Sijaintikylä Sijaintikunta Sijaintikylä 

Osoite Osoite 

Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennuksen käyttötarkoitus 
☐ Vakituinen asunto ☐ Vakituinen asunto
☐ Loma-asunto ☐ Loma-asunto
☐ Muu, mikä: ☐ Muu, mikä:

Jäteastian koko (sekajäte energiaksi) 

☐140 L  ☐240 L  ☐360 L  ☐600 L  ☐   L 

Biojäte 

☐ Kompostoidaan tällä kiinteistöllä
☐ Toimitetaan kimppa-astiaan, minne:

☐ Ei lajitella, miksi:

Tyhjennysväli 

  viikkoa talvella 

  viikkoa kesällä  

Sopimuksen alkamispäivä 

Jätehuoltoyritys 
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3. Perustelut jäteastian yhteiskäytöstä poikkeustapauksessa 

☐ Loma-asunnon ja yhteiskäytössä olevan jäteastian välinen etäisyys:  km 
 

☐ Loma-asunnon ja lähimmän Ekokympin aluekeräyspisteen välinen etäisyys:  km 
 

☐ Muu perustelu:   

   

 

 

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 
 
Hakemuksen mahdollisesti aiheuttamat muutokset astuvat voimaan hakemuksen vireilletulopäivästä 
lukien. 
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