
 

  
 
  

Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi tai poistamiseksi  
  
Jätelain mukaan jätemaksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta määrätä 
jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä, mikäli taksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä.  
Jätemaksun poistaminen on mahdollista vain kiinteistön ollessa asumiseen käyttökelvottomassa kun-
nossa. Jätemaksun poistamista haettaessa on hakijan osoitettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön 
käyttökelvottomuus dokumentein tai valokuvin. 

 
1. Hakemus  
koskee  
 

☐ Jätemaksun kohtuullistamista 

☐ Jätemaksun poistaminen  

2. Kiinteistön 
omistajan tai 
haltian yhteys-
tiedot 
 
 

Nimi    Puhelin ja sähköposti 
 
 
 

Osoite   Postinumero ja-toimipaikka 

 

3. Kiinteistö, 
jota hakemus 
koskee 
 

Kiinteistön osoite   Postinumero ja- toimipaikka 
 
 
 
Kunta   Kiinteistön rekisteritunnus 
  

4. Kiinteistön 
käyttötarkoitus  
 

☐ Vakituinen asunto   

☐ Vapaa-ajan asunto  

☐ Kiinteistöä ei käytetä asumiseen, vaan _________________________ 
 
 

5. Kiinteistön 
rakennustyyppi 
 

☐ Pientalo  

☐ Paritalo  

☐ Rivitalo  

☐ Vapaa-ajan asunto  

☐ Muu, mikä? __________________________ 

6. Kiinteistöllä 
muodostuvan 
kuivajätteen jä-
tehuolto on jär-
jestetty  
 

☐ Kiinteistökohtaisella jäteastialla  

☐ Aluekeräyspistettä käyttämällä  

☐ Kimppa-astiaa eli toisen kiinteistön kanssa yhteistä jäteastiaa käyttämällä  

☐ Kiinteistö ei kuulu kunnan järjestelmään jätteenkuljetukseen  



  

 

 
Postita lomake osoitteeseen Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen, Virastokatu 2, 55100 Imatra 
tai lähetä allekirjoitettuna tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@imatra.fi 
  
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu: p. 010 841 1818, asikaspalvelu@ekjh.fi 
Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen: ekjatelautakunta@imatra.fi 
Jätehuoltopäällikkö Satu Kokkola p. 020 617 4664, Jätehuoltoinsinööri Reetta Pullinen p. 020 617 1152 

7. Biojätteen kä-
sittely  
 

☐ Lämpökompostori  

☐ Lämpöeristämätön kompostori  

☐ Kompostikehikko, jossa on verkkopohja ja kansi  

☐ Kiinteistöllä käytössä biojätteen keräily  

☐ Toisen kiinteistön kanssa yhteinen biojäteastia tai kompostori  

☐ Muu, mikä? _______________________________ 

  
8. Kiinteistöllä 
käytössä 

☐ Muovipakkausten keräys 

☐ Monilokeroastia hyötyjätteille 

9. Hyöty- ja vaa-
rallisen jätteen 
lajittelu ja ke-
räyspaikat  
 

  
  Jätteentyyppi    Keräyspaikka  
 

Paperi   ☐ Lajittelen             ______________________ 
 

Kartonki  ☐ Lajittelen             ______________________ 
 

Lasipakkaukset ☐ Lajittelen             ______________________ 
 

Metalli   ☐ Lajittelen              ______________________ 
 

Muovipakkaukset ☐ Lajittelen              ______________________ 
 

Vaarallinen jäte ☐ Lajittelen              ______________________ 
 

Muu jäte  ☐ Lajittelen              ______________________ 

10. Hakemuk-
sen perustelut  
 

 

11. Haluan pää-
töksen  
 

☐ Sähköpostitse kohdassa 2. mainitsemaani sähköpostiin 

☐ Postitse kohdassa 2. mainitsemaani postiosoitteeseen    

Päivämäärä, Allekirjoitus ja nimenselvennys 


