
 ILMOITUS JÄTEASTIAN   
 YHTEISKÄYTÖSTÄ 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä =KIMPPAILMOITUS 
    

Saapunut ___/___ 20___ 

Lähekkäin (=vierekkäin)  sijaitsevat kiinteistöt voivat kuntayhtymän suostumuksella  sivu 1  
käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa-astian käytöstä on tehtävä kirjallinen, kaikkien osapuolten  
allekirjoittama hakemus kuntayhtymän asiakaspalveluun. Lomakkeella ilmoitetaan myös omien  
kiinteistöjen välinen kimppa. 
 
1. Kimpan 
vastuuhenkilön 
tiedot 
 
 
 
 

Kimpan vastuuhenkilön nimi  
      
 

Puhelin 
      

Laskutusosoite 
      

2. Kimpan 
jäteastian  
tiedot 

 
Jäteastian tyhjennysosoite: 

      

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Jäteastian koko: 
 

 jäteastia 140 l   jäteastia 240 l  
 

 jäteastia 360 l   jäteastia 600 l   
 

 jäteastia 660 l                                                                 muu, mikä _____  l 
 

Jäteastian tyhjennysväli:  
 
____  vkoa kesäaikana 1.5. – 30.9.                  ____ vkoa talviaikana 1.10. - 30.4. 

 
(Huom. Mikäli yhteisastialle ilmoitetaan yli 4 vkon tyhjennysväli, on kaikkien kimpan osakkaiden kompostoitava 
kuntayhtymän hyväksymällä tavalla = oltava hyväksytty kompostointi-ilmoitus. Myös kompostori voi olla kimpan 
yhteinen.) 

3. Kimpan 
kaikki osakkaat 
(täytetään vain, 
kun kyseessä 
muu kuin omien 
kiinteistöjen 
välinen kimppa) 

 
Nimi                                                Osoite                             Kiinteistön käyttötarkoitus          Etäisyys              
                                                                                                                                                              yhteisastiaan 
 
________________________     ___________________      __________________           _______ m 

________________________     ___________________      __________________           _______ m 

________________________     ___________________      __________________           _______ m 

 

4. Omien 
kiinteistöjen 
välisen kimpan 
tiedot (täytetään 
vain, kun 
kyseessä omien 
kiinteistöjen 
välinen kimppa) 

Ainoastaan omassa käytössä olevan lomakiinteistön osoite:  
 
_____________________________________________________ 
 
Luontaisen kulkureitin varrella loma-asunnon osoitteesta vakituisen asunnon  

osoitteeseen ei ole aluekeräysastiaa   □   
 
Etäisyys tietä pitkin/luonnollista kulkureittiä pitkin vakituisen asunnon   
ja loma-asunnon välillä       _______ km  
 
(maksimietäisyys taajamassa 2 km , haja-asutusalueella ei ole maksimietäisyyttä) 
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    sivu 2 
  

 
 
 
 
 
HYVÄKSYMISMERKINNÄT 
(Kuntayhtymä täyttää) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  Ilmoitus on toimitettava allekirjoituksin joko sähköpostilla tai postitse.  
                                  Postiosoite: 
 
  

5. 
Allekirjoitukset 
(huom. kaikkien 
kimpan 
osakkaiden 
allekirjoitukset) 

Paikka ja päivämäärä                         Allekirjoitus                                    Nimenselvennys 
 

 

 

______________________________                     _______________________________               ______________________________ 

 

 

______________________________                     _______________________________               ______________________________ 

 

 

______________________________                     _______________________________               ______________________________ 

 

 

Lapin Jätehuolto  
kuntayhtymä 
Kemijärven toimipiste 
Kuumaniemenkatu 2 A 
98100 Kemijärvi 

□    Ilmoitus hyväksytty   ___/___ . 20 ___.  Yhteisastian tyhjennys aloitetaan viikosta ___/20__. 
 

□     Ilmoitus hylätty, perustelut ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Pvm ja allekirjoitus: 
 
_______________________________________________ 
 

Ilmoituksen hyväksymismerkintään tyytymättömällä hakijalla on oikeus tehdä asiaan oikaisuvaatimus tekemällä  maksumuistutus 
jätemaksusta. Ohjeet maksumuistutuksen tekemiseen on laskun yhteydessä.   

Puh. 040 3511 771 klo 9.00 – 15.30 
www.lapeco.fi 

asiakaspalvelu@lapeco.fi 
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