
HIRVENSALMEN KUNTA/ Tekninen toimisto   
Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI  puhelin (015) 727 111, fax (015) 451 320 
______________________________________________________________________________________
    

JÄTEHUOLTOILMOITUS 
 
Hirvensalmen kunnan jätehuoltomääräysten mukaan kaikki kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn 
jätehuoltoon. Jätehuollosta vapautuminen ja jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen edellyttää aina oheisen 
poikkeuslupahakemuksen täyttämistä. 
 
Kiinteistökohtainen jätteiden keräily suoritetaan yhdyskuntajätteen osalta kahden viikon tai neljän viikon 
välein, pidemmästä tyhjennysvälistä on täytettävä poikkeuslupahakemus. 
 
Biojätteen keräily taajama-alueella suoritetaan kerran viikossa. Biojätteen keräilystä voi saada vapautuksen 
vain mikäli kiinteistöllä on asetusten mukainen kompostori. Haja-asutusalueella ei suoriteta biojätteen 
keräilyä vaan kiinteistöillä tulee olla kompostori.  
 

 

Kiinteistökohtaiseen keräilyyn yhdyskuntajätteen ja biojätteen osalta liittyvät 
kiinteistöt voivat ilmoittaa tietonsa suoraan jäteurakoitsijalle, jolloin tätä lomaketta 
ei tarvitse täyttää. 

 

Aluekeräyspisteisiin liittyvien ja poikkeuslupaa hakevien tulee täyttää tämä lomake 
ja palauttaa allekirjoitettuna tekniseen toimistoon.  
HUOM, Mahdolliset laskutukseen/laskutustietoihin vaikuttavat muutokset on aina 
ilmoitettava mahdollisimman pian suoraan teknisen toimistoon puh. 050-4082 785 
tai 050-3625 142 (esim. omistustietojen muutos)!  
 
KIINTEISTÖN TIEDOT    Huom! ilmoitettava aina täydellisinä. 

 
Tilan nimi       _________________________________________________________   

 
Kiinteistötunnus   _________________________________________________________ 

       
  Osoite        _________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________ 
 
Rastita oikeat vaihtoehdot: 
 

  Taajama-alue        Haja-asutusalue       Vakinainen asunto       Loma-asunto 
 
asukkaiden määrä ______ hlöä jäteastian koko____________     jätepiste ______________ 
 

ASIAKASTIEDOT       Nimi ___________________________________ henkilötunnus___________ 

               
Osoite ( jos ____________________________________________ 

               
eri kuin kiinteistön)   ____________________________________________ 
 
puh. ja s-postiosoite   ____________________________________________ 

   lomake jatkuu seuraavalla sivulla        k ä ä n n ä 

Jäteurakoitsija: Lassila & Tikanoja Oyj  puh.       010 636 5000  
  Takojankatu 5   
  50100 MIKKELI 
  www.lassila-tikanoja.fi/asioi  www.lassila-tikanoja.fi 
                 sirpa.rusanen@lassila-tikanoja.fi 
 

http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi
http://www.lassila-tikanoja.fi/
mailto:sirpa.rusanen@lassila-tikanoja.fi


    Liitymme aluekeräyspisteen käyttäjäksi ja toimitamme jätteemme pisteeseen nro__________ 
  
   1  Kirkonkylä    4  Syväsmäki     7  Tuukkala    10  Hirvenlahti     13  Möhkönen 
   2  Kilkinkylä     5  Väisälä           8  Ripatti         11  Mainiemi       14  Pääskyniementie 
   3  Lahnaniemi  6  Vintinniemi     9  Kissakoski  12  Malvaa 
 

  Liitymme tiekunnan / venevalkaman / kimppa-astian tms. käyttäjäksi.  
 
Laskutusosoite _______________________________________________ 

        
Tyhjennysosoite_______________________________________________ 

                                                   

POIKKEUSLUPAHAKEMUS 
               

  Haemme poikkeuslupaa jätemaksun perimättä jättämiseen / maksun määräämiseen taksasta     
poiketen 
 
      Perustelut  ______________________________________________________________________ 
 
                     _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
  
   

  Haemme poikkeuslupaa pidennettyyn tyhjennysväliin 
 
      Tyhjennysväli     6 viikkoa   10 viikkoa    
    
   8 viikkoa   12 viikkoa    
 

  Muulla tavalla, miten ?  
  

____________________________________________________  
 
  _______________________________________________________________ 
 
     Perustelut  _______________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________ 
 

   
Järjestetystä jätehuollosta peritään kulloinkin voimassaolevan Hirvensalmen kunnan jätetaksan mukaiset 
maksut sekä jäteurakoitsijan määrittelemä tyhjennysmaksu.  
 
Kiinteistökohtaiseen keräilyyn liittyneitä kiinteistöjä laskuttaa Lassila & Tikanoja Oyj. 
Aluekeräyspisteisiin liittyneitä kiinteistöjä laskuttaa Hirvensalmen kunta, kerran vuodessa.  
 
(Liittymis)päivämäärä ja allekirjoitus 
 
___/__ ____      ________________________________________________________  
 
 
   

Lomake on  palautettava  __ / __ 20 __ mennessä osoitteella 
Hirvensalmen kunta / Tekninen toimisto,  Keskustie 2, 52550  HIRVENSALMI 


