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Dnro

Hakemus
Jäteastioiden tyhjennyksen määräaikaiseksi keskeyttämiseksi

Polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi

Jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta (Jätelaki 646/2011, 91 §)

1. Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot
Sukunimi

Etunimet

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

2. Kiinteistön tiedot

Kiinteistörekisteritunnus

Kunta

Kiinteistön osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kiinteistön sijainti
asemakaava-alue

haja-asutusalue

Rakennustyyppi
omakotitalo

vapaa-ajan asunto

muu, mikä?

Kiinteistön käyttö
ympärivuotinen

vuorokautena/vuosi

kiinteistö ei ole käytössä

Kiinteistön asukkaiden / vapaa-ajan asunnon käyttäjien lukumäärä
Kiinteistön käyttämättömyyden syy

3. Jätehuollon järjestäminen kiinteistöllä

Arvio tämänhetkisestä syntyvästä jätemäärästä (litraa/viikko) sekä jätelajin jätehuollon järjestämistapa.

Jätelaji

Polttokelpoinen jäte

Määrä (litraa/viikko) Järjestämistapa (mikä yritys hakee, viedään ekopisteelle, kompostoidaan)

Biojäte
Paperi
Kartonki
Metalli
Lasi
Postiosoite
Käyntiosoite
Oulun kaupunki
Solistinkatu 2
Yhdyskuntalautakunta/jäteviranomainen
Oulun kaupungin KIRJAAMO
PL 71, 90015 Oulun kaupunki
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4. Biojätteen keräys ja käsittely kiinteistöllä
biojätteen erilliskeräys omalla astialla

erilliskeräys yhteisellä astialla osoitteessa
Kiinteistö kompostoi
keittiön biojätettä

ympärivuotisesti

kesäisin

puutarhajätettä

kyllä

ei

ei ollenkaan

Kuvaus käytettävästä kompostorista (malli, eristeiden paksuus, haittaeläinten torjunta, käytetty seosaine)

5. Jäteastian tyhjennyksen määräaikainen keskeytys
Haettava keskeytyksen kesto

Perustelut jäteastioiden tyhjentämisen keskeyttämiseksi (selvitys kiinteistön käyttämättömyydestä)

6. Polttokelpoisen jätteen keräysastian tyhjennysvälin harventaminen
Keräysastian koko
140 litraa

Nykyinen tyhjennysväli

240 litraa
viikkoa

Haettava, harvennettu tyhjennysväli

muu, mikä?

litraa

viikkoa

Perustelu

7. Hakijan allekirjoitus

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja jätehuollossa tapahtuvat muutokset jätehuoltoviranomaiselle.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen palautusosoite
Yhdyskuntalautakunta/jätehuoltoviranomainen
Oulun kaupungin KIRJAAMO
Postiosoite: PL 71 90015 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Kansankatu 55 A. Aukioloajat: 8.30-15.30
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ouka.fi

Postiosoite
Käyntiosoite
Oulun kaupunki
Solistinkatu 2
Yhdyskuntalautakunta/jäteviranomainen
Oulun kaupungin KIRJAAMO
PL 71, 90015 Oulun kaupunki
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Lomakkeen täyttöohje

Hakemus
Jäteastioiden tyhjennyksen keskeytystä ja polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysvälin harventamista haetaan tällä lomakkeella.
Jäteastioiden tyhjennyksen määräaikainen keskeytys
−
täytä kohdat 1, 2, 5 ja 7
Polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysvälin harventaminen
−
täytä kohdat 1, 2, 3, 4, 6 ja 7

1. Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot

Hakija on kiinteistön haltija, joko kiinteistön omistaja tai vuokraaja.

2. Kiinteistön tiedot

Kiinteistön tietojen perusteella jätehuollon järjestämisen tiedot löytyvät jätelain mukaisesta kiinteistöjen jätteenkuljetustietojen rekisteristä
(JL 143§). Kiinteistön käyttötarkoitus sekä kiinteistön asukkaiden/vapaa-ajan asunnon käyttäjien lukumäärä vaikuttavat kiinteistöllä syntyvän
jätteen määrään ja siten määräaikaisen keskeytyksen ja tyhjennysvälin harventamisen myöntämiseen.
Jos kiinteistöä ei käytetä, käyttämättömyyden syyt on selvitettävä luotettavasti ja todennettavasti. Luotettavia selvityksiä kiinteistön käyttökelvottomuudesta ovat esimerkiksi kunnan rakennusvalvonnan lausunto tai muun riippumattoman asiantuntijan lausunto. Myös valokuvin täydennetty
selvitys kiinteistön kunnosta voidaan katsoa luotettavaksi selvitykseksi.

3. Jätehuollon järjestäminen kiinteistöllä
Arvio syntyvistä jätemääristä lajeittain (litraa/viikko) sekä jätelajin jätehuollon järjestämistapa ovat perustietoa kiinteistön jätehuollon järjestämisestä. Tyhjennysvälin harventamista ei ole mahdollista tehdä niin, että kiinteistöllä syntyvistä jätteistä ei huolehdita asianmukaisesti. Biojätteen
erilliskeräys tai kompostointi on harvennetun tyhjennysvälin edellytys.
Jätehuollon järjestäminen tulee selvittää polttokelpoisen jätteen, biojätteen, paperin, kartongin, metallin ja lasin osalta. Polttokelpoisen jätteen
kohdassa ilmoitetaan jätehuoltoyritys, jonka kanssa astian tyhjentämisestä on voimassaoleva sopimus.

4. Biojätteen keräys ja käsittely kiinteistöllä
Keittiössä ja puutarhassa syntyvän biojätteen keräys ja käsittely on edellytys polttokelpoisen jätteen keräysastian tyhjennysvälin harventamiselle.
Biojäte voidaan kerätä kiinteistöllä omaan astiaan ja toimittaa Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskukseen käsiteltäväksi. Keräyksen voi järjestää
myös yhdessä lähinaapureiden kanssa. Jos käytössä on yhteiskeräys, keräysastian osoite on ilmoitettava. Jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä,
kuvataan käytettävä kompostorista ja kompostointiprosessi.

5. Jäteastian tyhjennyksen määräaikainen keskeytys
Haettavan keskeytyksen kesto. Keskeytys on määräaikainen ja voi pisimmillään olla 3 vuotta.
Perustelut jäteastioiden tyhjentämisen keskeyttämiseksi. Keskeytyksen edellytyksenä on Oulun seudun jätehuoltomääräysten 28§ edellytysten
täyttyminen.

6. Polttokelpoisen jätteen keräysastian tyhjennysvälin harventaminen
Polttokelpoisen jätteen keräysastian koko ja nykyinen tyhjennysväli.
Haettava, harvennettava tyhjennysväli ja harventamisen perustelu.
Hakemuksen palautusosoite, lomake palautetaan Oulun kaupungin kirjaamoon. Lomakkeen voi palauttaa myös sähköpostilla.
Hakemus osoitetaan Oulun yhdyskuntalautakunnalle/jätehuoltoviranomaiselle.

Yhdyskuntalautakunta/jätehuoltoviranomainen
Oulun kaupungin KIRJAAMO
Postiosoite: PL 71 90015 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Kansankatu 55 A. Aukioloajat: 8.30-15.30
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ouka.fi

Postiosoite
Käyntiosoite
Oulun kaupunki
Solistinkatu 2
Yhdyskuntalautakunta/jäteviranomainen
Oulun kaupungin KIRJAAMO
PL 71, 90015 Oulun kaupunki
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