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Puutteellisesti täytetyn lomakkeen käsittely voi viivästyä. 

RAKENNUS JA ASIAKASTIETOJEN MUUTOSILMOITUS 

Viranomainen täyttää 
Vastaanotettu 
pvm 

 

Käsittelynro 
 

 

Käsittelijä 
 

 

 
1. Laskutiedot, johon korjaus liittyy 

Laskun numero Asiakasnumero 

 

2. Rakennuksen tiedot (TIEDOT TÄYTETTÄVÄ) 
Rakennustunnus 

Rakennuksen osoite 

Sijaintikunta Sijaintikylä 

 

3. Rakennuksen käytössäolotiedot (TIEDOT TÄYTETTÄVÄ) 

Rakennuksen käyttötarkoitus ☐ Loma-asunto 

☐ Vakituinen asunto 

☐ Muu, mikä? 

Alkaen ____________ 

Alkaen ____________ 

__________________ 

 

 

Alkaen ____________ 

☐ Rakennus ränsistynyt/käyttökelvoton                          Alkaen ____________ 
(erillinen lausunto rakennusviranomaiselta tai vastaavalta vaaditaan) 

 

 

4. Omistajan muutos, alkaen pvm: ____ . ____ 20____ 
Rakennuksen entinen omistaja Rakennuksen uusi omistaja 
Nimi Nimi 

Osoite Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka Postinumero Postitoimipaikka 

 

5. Asukastiedot 
Nimi Syntymävuosi ☐   Asuu vakituisesti 

☐   Ei asu ajalla ___ . ___ 20___ - ___ . ___ 20 ___ 
Nimi Syntymävuosi ☐   Asuu vakituisesti 

☐   Ei asu ajalla ___ . ___ 20___ - ___ . ___ 20 ___ 
Nimi Syntymävuosi ☐   Asuu vakituisesti 

☐   Ei asu ajalla ___ . ___ 20___ - ___ . ___ 20 ___ 
Nimi Syntymävuosi ☐   Asuu vakituisesti 

☐   Ei asu ajalla ___ . ___ 20___ - ___ . ___ 20 ___ 
Nimi Syntymävuosi ☐   Asuu vakituisesti 

☐   Ei asu ajalla ___ . ___ 20___ - ___ . ___ 20 ___ 
Asukasluettelo päivitetään rekisteriimme kerran vuodessa väestötietojärjestelmästä vuosilaskutuksen laskentapäivämäärän mukaisella tilanteella. Mikäli henkilö on 
kirjoilla tietyssä osoitteessa, hän tulee huomioiduksi vuosilaskutuksen perusteena käytettävässä asukasmäärän laskennassa. Tällä lomakkeella ilmoitettu korjaus 
vaikuttaa laskutukseen ilmoitetulla ajalla. Mikäli asukasmäärään halutaan vaikuttaa pysyvästi, on muutos tehtävä maistraatille väestötietojärjestelmään kirjattavaksi. 
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6. Jätehuoltotiedot 

Jäteastian tyhjennysosoite 

Jäteastian koko 
☐ 140 L ☐ 240 L ☐ 360 L ☐ 600 L ☐ ______ L 

Tyhjennysväli _____ viikkoa talvella _____ viikkoa kesällä 

Jätehuoltoyritys 

Sopimuksen alkamispäivä 

☐ Jäteastia yhteiskäytössä 
Huom! Jäteastian yhteiskäytöstä on tehtävä erillinen ilmoitus Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle. 

 
7. Maksun ohjaaminen toiselle henkilölle 

Suostun siihen, että tällä lomakkeella ilmoitetun 
rakennuksen vuosilaskut siirtyvät valinnan mukaisesti 
maksettavakseni 

Valitse maksu 
☐   Perusmaksu 
☐   Aluekeräysmaksu 

Nimi Osoite 

Allekirjoitus 

 
8. Allekirjoitukset 

Mikäli rakennuksen maksuperusteissa (käytössäolotilanne, asukasmäärä) tapahtuu muutoksia, on 
rakennuksen omistaja velvollinen ilmoittamaan siitä Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle. Tahallisesti 
väärin ilmoitettujen tietojen osalta voidaan maksut periä takautuvasti. 
Tietojen ilmoittaja Puhelin 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

 

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

mailto:laskutus@ekokymppi.fi
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