
Ympäristötoimiala 
Ympäristönsuojelu 

Esitietolomake ympäristötarkastusta varten 

1. Yritys
Yrityksen nimi Puhelin 

Yrityksen osoite 

Yrityksen verkkosivujen osoite 

Kiinteistötunnus 

Yritys- ja yhteisötunnus 

Yrityksen jätehuollosta vastaava henkilö Puhelin ja sähköposti 

2. Kiinteistöllä olevat muut yritykset
Yrityksen nimi Yrityksen toimiala 

3. Yleiskuvaus yrityksen toiminnasta (tuotteet, prosessit, tuotantokapasiteetti)

4. Toiminnan päästöt veteen, ilmaan ja maaperään sekä vaikutukset ympäristöön
Yrityksen jätevedet ovat normaaleja asumisjätevesiä  ☐   Muita ☐, millaisia? ___________________________ 
________________________________________________________________________________________

Yrityksen kaikki jätevedet ohjataan kaupungin jätevesiviemäriin ☐ 

Yrityksellä on hiekan- tai öljynerotuskaivoja ☐ Rasvanerotuskaivoja ☐, Kaivojen määrät, ja niiden tarkastuk-
set/tyhjennykset ___________________________________________________________________________ 

Yrityksessä käytetään seuraavia kemikaaleja  ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  

Kiinteistön lämmitys: 
Tilojen lämmityksestä vastaa kiinteistön haltija / vuokranantaja ☐ Yritys ☐ 

Kaukolämpö   ☐ sähkölämmitys ☐  öljylämmitys ☐ muu, mikä? 
_____________________________________  

Öljysäiliön koko, ikä, sijoituspaikka ja tarkastukset  ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



 
5. Jätehuollon järjestäminen 
Yritys on järjestänyt jätehuollon itse ☐ 

Yritys on järjestänyt jätehuollon itse vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajätteiden) ja erityisjätteiden osalta ☐ 

Yritys käyttää kiinteistön haltijan / vuokranantajan järjestämää jätehuoltoa ☐ 

 
6. Jätteet, niiden määrä ja toimittaminen käsittelyyn 
Vaaralliset jätteet, erityisjätteet ja SER Astian koko ja tyhjennysväli Jätteen kuljettaja / toimituspaikka 
 
Jäteöljy 

    

 
Akut ja paristot 

    

 
Rasvan-, öljyn- tai hiekanerotuskaivon jäte  

    

 
Loistelamput 

    

 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

    

 
  

    

 
  

    

      

Muu jäte Astian koko ja tyhjennysväli Jätteen kuljettaja / toimituspaikka 
 
Energiajäte tai polttokelpoinen jäte 

    

 
Kaatopaikkajäte 

    

 
Kartonki/pahvi 

    

 
Lasi 

    

 
Metalli 

    

 
Paperi 

    

 
Biojäte 

    

      

 
  

    

  
 

    

 
7. Henkilöstön määrä 
 
  
 
8. Tietojen antaja 

Päivämäärä   

 
Allekirjoitus ja nimenselvennys   
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