
 
 

JÄTEHUOLTOLOMAKE (Omakoti- ja paritalot ja vapaa-ajan kiinteistöt) 
 

Liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon 
 

KUNTA   
 

1.  Kiinteistön 

haltija/omistaja 

Nimi 

Laskutusosoite 

Puhelinnumero Sähköposti 

2. Kiinteistön 

tiedot 

Kiinteistön osoite (jos eri kuin laskutusosoite) 

Tilan nimi Kiinteistörekisteritunnus 

Rakennuksen käyttötarkoitus:  ⃝ Pientalo vakituisessa asuinkäytössä   ⃝ Paritalo vakituisessa 
asuinkäytössä     ⃝ Vapaa-ajan asunto 

 

Olen muuttanut kiinteistöön     _._    .20__    alkaen. Asukkaiden lukumäärä:_   

3. Liityn 

järjestettyyn 

jätehuoltoon 

⃝ Oma sekajäte energiaksi astia 
 

⃝ 140 l ⃝ 240 l ⃝ 360 l ⃝ 600–660 l ⃝ muu, mikä?   
 

Tyhjennysvälitoive 
 

⃝ 2 viikkoa ⃝ 4 viikkoa ⃝ 8 viikkoa (1-2 asukasta)

Mahdollinen toive palvelun aloittamisesta viikolla_

⃝ Käytän sekajäte energiaksi kimppajäteastiaa (täytettävä lisäksi kimppaosakasluettelo -
lomake yhteisen astian tarkempien tietojen ilmoittamista varten)

 

 
⃝ Vapaa-ajan asunnon kesäajan käyttöoikeus 1.5.–31.9. 

 ⃝ Vapaa-ajan asunnon ympärivuotinen käyttöoikeus 

 4. Biojätteen 

käsittely 

⃝ Biojäte kompostoidaan kiinteistön omassa kompostorissa
Omatoimisesta kompostoinnista tulee ilmoittaa kompostointi-ilmoituksella. Tiedot kirjataan kompostoitireksiteriin.  

⃝ Biojäte toimitetaan erilliskeräykseen: 

Biojäteastian koko: ⃝ 140 l ⃝ 240 l 

Biojäteastian tyhjennysväli: ⃝ 2 viikkoa läpi vuoden ⃝ 2 viikkoa kesällä, 4 viikkoa talvella 
 

⃝ Saostussäiliö ⃝ Pienpuhdistamo ⃝ Umpisäiliö  ⃝ Kunnallisessa viemärissä ⃝ Kantovesi 
 

6. Lisätietoja 
(esim. jäteastian 

sijainti) 

 

7. Päiväys ja 

allekirjoitus 

 

 

Yhteystietoja: 
 

Lomakkeen palautusosoite: Sammakkokangas Oy, PL 13, 43101 Saarijärvi 
 

Neuvonta, jätekuljetuksen järjestely ja laskutus 
 

Sammakkokangas Oy 
 

puh 044 4685 502, arkisin klo 9.00 – 15.00 

s-posti: info@sammakkokangas.fi 

Vapaa-ajan kiinteistön aluekeräyspisteen sekajäte energiaksi astian
käyttöoikeus (vaihtoehto omalle tai kimppa-astialla vain vapaa-ajan
asunnoille)

5. Lietehuolto 

⃝ Käytän biojätekimppa-astiaa (täytettävä lisäksi kimppaosakasluettelo -lomake 
yhteisen astian tarkempien tietojen ilmoittamista varten.
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