
  
  ILMOITUS JÄTEASTIAN   

                                 YHTEISKÄYTÖSTÄ 
                                 = KIMPPAILMOITUS 
    

 
 Ilmoitus kompostorin yhteiskäytöstä (myös kompostointi-ilmoitus vaaditaan) 
 Ilmoitus polttokelpoisen jäteastian yhteiskäytöstä     

 

1. Kimpan 
vastuuhenkilön 
tiedot 
 
 
 
 

Kimpan vastuuhenkilön nimi  
      

Puhelin 
      

Laskutusosoite 
      
 

Sähköposti 
      
 
 

2. Kimpan 
jäteastian  
tiedot 

Jäteastian tyhjennysosoite
 

     
 

Jäteastian koko (täytetään polttokelpoisen jäteastian yhteiskäytöstä ilmoittaessa):          
 

 jäteastia 140 l   jäteastia 240 l                  muu, mikä      l 

 jäteastia 360 l   jäteastia 600 l                  jäteastia 660 l 

Jäteastian tyhjennysväli (täytetään polttokelpoisen jäteastian yhteiskäytöstä ilmoittaessa) :  
 
      viikkoa kesäaikana 1.5. - 30.9.

 
                      viikkoa 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.) 

3. Kimpan 
kaikki 
osakkaat 
 
Täytetään vain, 
kun kyseessä 
muu kuin omien 
kiinteistöjen 
välinen kimppa 

Osakas 1                                                                                                                                    Osakas 2 

Nimi ja osoite 
      

Nimi ja osoite 
      

Kiinteistön käyttötarkoitus                                                                            
      

Kiinteistön käyttötarkoitus 
      

Etäisyys yhteisastiaan (km) 
      

Etäisyys yhteisasiaan (km) 
      

Osakas 3 Osakas 4 

Nimi ja osoite 
      

Nimi ja osoite 
      

Kiinteistön käyttötarkoitus 
      

Kiinteistön käyttötarkoitus 
      

Etäisyys yhteisastiaan (km) 
      

Etäisyys yhteisastiaan (km) 
      

4. Omien 
kiinteistöjen 
välisen kimpan 
tiedot  
 
 

Ainoastaan omassa käytössä olevan lomakiinteistön osoite 
      

Onko loma-asunnon osoitteen ja vakituisen 
osoitteen välisellä luonnollisella kulkureitillä 
aluekeräysastia? 
 
Kyllä                      Ei  

Etäisyys tietä pitkin/luonnollista kulkureittiä 
vakituisen asunnon ja loma-asunnon välillä 
 
      km 

5. 
Allekirjoitukset 
 
Huom! Kaikkien 
kimpan 
osakkaiden 
allekirjoitukset 
tarvitaan. 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus Nimenselvennys 

   

   

   

   

 
 
 
 



 
 

          
 
         Toimita ilmoitus allekirjoituksin joko sähköpostin liitteenä tai postitse:  

                                  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
      

HYVÄKSYMISMERKINNÄT 
(Kuntayhtymä täyttää) 

 
 Ilmoitus hyväksytty      /     .20      

 
 Ilmoitus hylätty, perustelut      ________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
Päivämäärä ja allekirjoitus 

 
     _____________________ 
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TIETOA JÄTEASTIAN YHTEISKÄYTÖSTÄ 
 
 
Saman tien varressa sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisastian (ns. kimppa-astia) käytöstä siinä tapauksessa, kun 
kulkureitin varrella kodista yhteiskeräysastialle ei ole aluekeräysastiaa. Kiinteistön etäisyys sen käyttämästä yhteisastiasta 
voi olla taajamassa enintään kaksi kilometriä ja taajaman ulkopuolella enintään kymmenen kilometriä.  
 
 
     Kutakin polttokelpoisen jätteen yhteisastiaa käyttävällä henkilöllä on oltava: 

- vakituisessa asuinkäytössä olevalla kiinteistöllä käytössään polttokelpoisen jätteen astiatilavuutta 
vähintään 40 litraa neljää (4) viikkoa kohden 

- kompostoivalla henkilöllä 30 litraa neljää (4) viikkoa kohden 
- kullakin vapaa-ajan asunnolla 40 litraa neljää (4) viikkoa kohden 
- kompostoivalla vapaa-ajan asunnolla 30 litraa neljää (4) viikkoa kohden 

 
 
Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kuntayhtymälle. Ilmoituksen tulee sisältää 
käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa 
käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista.  
 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle tai 
ympäristölle tai roskaantumista. Kompostointialennuksen myöntämisen perusteena on kaikkien kimppa-astian 
käyttäjien hyväksytyt kompostointi-ilmoitukset. 
 
 
Ilmoituksen hyväksymismerkintään tyytymättömällä hakijalla on oikeus tehdä asiaan oikaisuvaatimus tekemällä 
maksumuistutus jätemaksusta. Ohjeet maksumuistutuksen tekemiseen on laskun yhteydessä. 
 
 
 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän asiakaspalvelu (p. 040 3511 771 / asiakaspalvelu@lapeco.fi) neuvoo 
kompostointiin ja kompostointi-ilmoituksen täyttämiseen liittyvissä asioissa.    
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