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Pyyntö jätehuoltopalvelun järjestämisestä 
Tällä lomakkeella jätteen haltija pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, että alla mainitut jätelajit 

kuljetetaan ja otetaan vastaan jätelain (646/2011) 33 §:n mukaisena, kunnan toissijaiselle vastuulle 

kuuluvana jätteenä. 

Jätteen haltija täyttää
Yrityksen nimi Asiakasnumero (LSJH:n asiakkaat) 

Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus 

Laskutusosoite Y-tunnus

Yhteyshenkilö ja puhelinnumero päivisin Sähköposti 

Yrityksen toimiala 

Toimintakausi  ympäri vuoden  osan vuotta, milloin: 

Kiinteistössä myös vakituista asumista  Ei  Kyllä 

Kiinteistössä vuokramökkejä  Ei  Kyllä, mökkien lkm: 

Jätelajit 

 polttokelpoinen 
jäte / sekajäte 

Astiakoko ja -tyyppi: Tyhjennysväli: 

 astia on olemassa  haluan vuokrata  haluan ostaa 

 biojäte 

Astiakoko ja -tyyppi: Tyhjennysväli: 

 astia on olemassa  haluan vuokrata  haluan ostaa 

 metalli 

Astiakoko ja -tyyppi: Tyhjennysväli: 

 astia on olemassa  haluan vuokrata  haluan ostaa 

 lasi 

Astiakoko ja -tyyppi: Tyhjennysväli: 

 astia on olemassa  haluan vuokrata  haluan ostaa 



2(2) 

 kartonki 

Astiakoko ja -tyyppi: Tyhjennysväli: 

 astia on olemassa  haluan vuokrata  haluan ostaa 

TÄRKEÄ TÄYTTÄÄ! 

 Jätteen haltijana olen selvittänyt, ettei em. jätehuoltopalvelua ole kohtuudella saatavissa 

seuraavilta jätehuoltoyrityksiltä: (miten palveluiden puute on ilmennyt?) 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

_____________________________ _______________________________________ 

Lounais-Suomen Jätehuolto täyttää 
 Pyyntöön suostutaan 

 Pyyntöön suostutaan osittain, miltä osin ja miksi 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 Pyyntöön ei suostuta, miksi 

 kiinteistölle on saatavissa yksityisiä jätehuoltopalveluja kohtuullisin ehdoin. 

 kiinteistöltä kerättävä jäte ei laatunsa tai määränsä takia sovellu kuljetettavaksi kunnan 

jätehuoltojärjestelmässä. 

__________ ____.____/______ 

Paikka Aika 

___________________________ 

Cati Huhta, asukaspalvelupäällikkö 

Jätteen haltija voi kielteisen päätöksen saadessaan toimittaa asian Lounais-Suomen 

jätehuoltolautakunnan ratkaistavaksi (yhteystiedot alla). Ratkaisua pyydetään kirjallisesti. 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 

Turun kaupunki 

PL 355 

20101 Turku 

jatehuoltolautakunta@turku.fi 
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