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VAPAUTUSHAKEMUS JÄTEHUOLLON MAKSUISTA  
Tällä lomakkeella haetaan vapautusta jätehuollon maksuista ja tehdään selvitys käyttökelvottomasta kiinteistöstä.  

 
KUNTA ________________________                          

 

  

1. Kiinteistön 
haltija/omistaja 
 
Laskutusosoite 

Nimi 

 
Postiosoite 

 
Puhelinnumero Sähköposti 

  
 

 

   

2. Kiinteistön 
tiedot 

 
 
 
 

Kiinteistön osoite 

 
Tilan nimi 

 
Kiinteistörekisteritunnus 

 

Rakennuksen 
käyttötarkoitus 

 

 

 omakotitalo  vapaa-ajan asunto 

  

3.  Vapautuksen 
hakeminen 

 
Haen vapautusta jätehuollon maksuista alkaen ____.____. 20____ 

  

4.  Selvitys 
kiinteistön 
asuinkelvot-
tomuudesta 

 

Todisteellinen selvitys kiinteistön asuinkelvottomuudesta 
 

 

 Valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta (täytetään liitelomake tai 
tehdään vapaamuotoinen selvitys) 
 

 Riippumattoman asiantuntijan lausunto asuinkelvottomuudesta 
 

 Muu todisteellinen selvitys 
 

Huom. Jokin näistä liitettävä, ohjeet kääntöpuolella. 
 

  

5. Lisätietoja   
 
 
 
 
 

  

6. Hakijan 
allekirjoitus 

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistössä 
tapahtuvista muutoksista jätehuoltoviranomaiselle. 
 
 
 
 
Paikka ja aika   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Perusteet hakemuksen käsittelyyn 
 
 

Asuinkelvoton kiinteistö 
 

Jätelain (646/2011) mukaan kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon, eikä poikkeuksia myönnetä, mikäli 
kiinteistö on asuinkelpoinen. Kiinteistö voidaan vapauttaa jätehuollon maksuista, mikäli kiinteistö todetaan asuinkelvottomaksi. 
Pelkkä kiinteistön käyttämättömyys ei anna perustetta vapauttamiselle jätehuollon maksuista. Sydän-Suomen jätelautakunnan 
linjauksen (3.12.2019 § 56) mukaan kiinteistö voidaan vapauttaa jätehuollon maksuista puolueettoman asiantuntijan lausunnolla 
kiinteistön asuinkelvottomuudesta tai asiakkaan omalla selvityksellä.  
 
Puolueettoman asiantuntijan lausunto 
 

Lausunnon kiinteistön asuinkelvottomuudesta voi antaa esimerkiksi rakennustarkastaja, terveystarkastaja, rakennusalan tai 
ympäristöterveysalan ammattilainen.  
 
Mikäli lausunnonantaja on muu kuin kunnan rakennustarkastaja tai terveystarkastaja, tulee lausunnon antaja hyväksyttää etukäteen 
jätehuoltoviranomaisella. Lausunnossa tulee olla selvitys rakennuksen asuinkelvottomuuden syistä ja vaurioituneista rakenteista. 
Lausuntoon tulee liittää riittävä määrä valokuvia rakennuksesta, pihapiiristä sekä rakennuksen vaurioista. Rakennustarkastajan ja 
terveystarkastajan lausuntoihin ei ole välttämätöntä liittää valokuvia. 
 
Asiakkaan oma selvitys kiinteistön asuinkelvottomuudesta 
 

Asiakkaan oma selvitys kiinteistön asuinkelvottomuudesta hyväksytään vapautuksen perusteeksi sellaisista kiinteistöistä, joissa 
asuinkelvottomuus on selvästi todettavissa kuvista ja selvityksestä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi pahasti vaurioituneet rakenteet 
(katto, seinät, perustukset tms.). 
 
Selvitys voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai täyttämällä liitelomake. Selvityksessä tulee olla kirjallinen osa, jossa kuvataan kiinteistön 
kunto, asuinkelvottomuuden syyt, vaurioituneet rakenteet ja milloin kiinteistö on viimeksi ollut asuinkäytössä. Selvitykseen liitetään 
yleiskuvat rakennuksen ulkopuolelta ja sisätiloista, sekä kuvat asuinkelvottomuuden syistä ja vaurioituneista kohteista.   
 
Itse laadittu selvitys asuinkelvottomuudesta ei automaattisesti tarkoita jätehuollon maksuista vapauttamista, vaan 
jätehuoltoviranomainen tekee päätöksen selvityksen ja hakemuksen perusteella. Jätehuoltoviranomainen voi tehdä 
tarkistuskäynnin kiinteistöille, joissa asiakas on toimittanut oman selvityksen kiinteistön asuinkelvottomuudesta. 
 
Muu todisteellinen selvitys 
 

Jätehuoltoviranomainen voi hyväksyä harkinnanvaraisesti myös muita todisteellisia selvityksiä kiinteistön asuinkelvottomuudesta. 
Todisteesta tulee käydä selvästi ilmi asuinkelvottomuus. 
 

Päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti. Päätös annetaan tiedoksi myös Sammakkokangas Oy:lle ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Lomakkeen palautus 
 

Lomake palautetaan osoitteeseen  Sydän-Suomen jätelautakunta   
   PL 13, Sivulantie 11, 43101 Saarijärvi   

tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen  jatelautakunta@saarijarvi.fi 
 
Yhteystietoja: 
 

Jätehuollon viranomaistoiminta  Sydän-Suomen jätelautakunta 
   PL 13, 43101 Saarijärvi 

Käyntiosoite: Saarijärven kaupungintalo, 
Sivulantie 11, Saarijärvi 

   jatelautakunta@saarijarvi.fi 
 

Lisätietoja 
Jätehuoltoasiamies, 050 3903 765 
Jätehuoltosuunnittelija, 044 4598 249 

 
 
Neuvonta, jätekuljetukset ja laskutus Sammakkokangas Oy 

044 4685 502 
info@sammakkokangas.fi 
www.sammakkokangas.fi 

 

mailto:jatelautakunta@saarijarvi.fi
mailto:jatelautakunta@saarijarvi.fi
mailto:info@sammakkokangas.fi
http://www.sammakkokangas.fi/
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SELVITYS KIINTEISTÖN ASUINKELVOTTOMUUDESTA  
Liitetään vapautushakemukseen  

 

Kiinteistötiedot 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistön haltija/omistaja 

Kiinteistön osoite 

Kiinteistörekisteritunnus 

Tilan nimi 

 

 

Kiinteistöllä olevat 
rakennukset, 
käyttötarkoitus ja 
rakennusten koko  

 

  

Yleiskuvaus 
asuinrakennuk-
sista ja niiden 
kunnosta  
 
 
 
Jatka tarvittaessa 
kääntöpuolelle 
 

 
 
 
 
 
Huom. Liitteeksi yleiskuvat pihapiiristä ja asunnon sisätiloista 

  

Asuinkelvotto-
muuden syyt, 
kuvaukset 
rikkoutuneista 
rakenteista tai 
homeesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huom. Liitteeksi kuvat asuinkelvottomuuden syistä ja rikkoutuneista rakenteista tai homeesta 

  

Milloin 
asuinrakennus on 
ollut viimeksi 
asuinkäytössä? 

 

  

Lisätietoja  
 
 
 

  

Hakijan 
allekirjoitus 

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. 
 
 
 
Paikka ja aika   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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