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MUUTOKSEN HAKEMINEN JÄTEMAKSUUN JÄTELAKI 81 § 2 momentti 

Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista. 
Jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena ottaen huomioon jätteen määrä ja kunnan 
järjestämän jätehuollon palvelutaso, maksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen 
tai jättää perimättä (jätelaki 646/2011 81 §). 

Muistutus jätelaskusta tehdään lomakkeella A. 

 

1. Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot 

Nimi 

 

 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka  

 

 

Sähköposti 

Yhdyshenkilö (jos hakijana muu, kuin kiinteistön haltija) 

 

 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

 

 

 

2. Kiinteistön tiedot 

Kiinteistötunnus ja kiinteistön nimi 

 

 

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 

 

 

Kiinteistö 

☐ Vakituinen asuinrakennus 

vakituisten asukkaiden määrä:_________________________ 

☐ Lomarakennus 

☐ Muu, mikä_______________________________________ 

 

Kiinteistön käyttö 

☐ Käytetään_________________pv/vuosi 

☐ Ei käytetä 

☐ Käyttökelvoton 

 

3. Muutoksen hakeminen jätemaksuun 

Pyydän, että kiinteistöä koskeva jätemaksu 

 

☐ Kohtuullistetaan (Perustelut kohtaan 4) 

Mikkelin kaupungin jätetaksan 14 §:n mukaisesti, mikäli rakennus on pois 

koko kalenterivuoden asunto- tai lomakäytöstä. 

 

 

 

☐ Jätetään perimättä (Perustelut kohtaan 5) 

Vain käyttökelvottomat kiinteistöt. 

Mikkelin kaupungin jätetaksan 14 §:n mukaisesti, mikäli 

rakennus on käyttökelvoton. Tarvittaessa kiinteistöllä 

voidaan tehdä arviokäynti. 

 
 

 

       Käännä  
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4. Perustelut kiinteistön käyttämättömyydestä 

Selvitys kiinteistön käyttämättömyydestä, kohtuullistaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kiinteistön sekajäte koostuu pääasiassa 

 

 
 

Biojätteen käsittely 

☐ Komposti ☐ Lämpöeristetty kompostori ☐ Erilliskeräys 

 

5. Perustelut kiinteistön käyttökelvottomuudesta 
Selvitys kiinteistön kunnossa, perimättä jättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selvitystä voi täydentää 

☐ valokuvin 

☐ terveystarkastajan lausunnolla 

☐ muulla selvityksellä, mikä __________________________ 

 

 

6. Allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja hallintaoikeudessa tapahtuvista muutoksista kunnan 

jätehuoltoviranomaiselle. 

Päätöksen toimitus 

☐ Päätös toimitetaan vain sähköisesti 

 

☐ Hakija ☐ Yhdyshenkilö ☐ Muu:  

 

 

Paikka ja pvm 

 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Muistutuksen palautus 

Mikkelin kaupunki 

Jätehuoltoviranomainen 

PL 33 

50101 Mikkeli 


