
  
                                    KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO 

 Uusi jätteenkuljetusasiakas 
 Osoitteenmuutos 
 Haen jäteastialleni kahta viikkoa pidempää tyhjennysväliä  
 Kompostointi-ilmoitus 

 
HAKIJAN JA KIINTEISTÖN TIEDOT 
Suku- ja etunimi 
 
 

Puhelin 

Hakijan kotiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Hakijan sähköpostiosoite 
  Sähköpostiini saa lähettää jätehuollon tiedotekirjeitä. 

Kiinteistön osoite, jota ilmoitus koskee (jos eri kuin yllä mainittu kotiosoite) 
 

Kiinteistötunnus 
 Talouteen kuuluu _____ henkilöä 

Entinen osoite (jos kyseessä osoitteenmuutos)                               
 

Rakennustyyppi    
 

   omakotitalo        paritalo          maatila         vapaa-ajan asunto      muu, mikä? ______________________ 

 
KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO 
 
Jäteastian koko     120 litraa   140 litraa   240 litraa    360 litraa   390 litraa    600 litraa    660 litraa   
 
Jäteastioiden lukumäärä __________ kpl 
 
Nouto-osoite, jos eri kuin yllä oleva kiinteistön osoite ____________________________________________________ 
 
Jäteastian siirtomatka jäteautolle _________ metriä (0-10m, 11-20m jne.).    
 
Jäteastia sijaitsee  lukitussa jätekatoksessa/-tilassa tai  lukitun puomin takana. 

 
Jäteastian tyhjennykset                HUOM! 4-12 viikon tyhjennysvälit edellyttävät elintarvikejätteen kompostointia tai erilliskeräystä.  

Poikkeus: 1 ja 2 hengen talouksille voidaan myöntää 4 viikon tyhjennysväli talvikaudelle ilman 
kompostointia, jos jätemäärä sen sallii. 

Valitse yksi seuraavista: 
 

 tyhjennysväli ympäri vuoden                                   1 vkoa*    2 vkoa    4 vkoa    8 vkoa    12 vkoa  
     

 yhden tai kahden henkilön talous, talvikaudella viikot 41–17 tyhjennysväli 4 vkoa ilman kompostointia ja 
 

kesäkaudella viikot 18–40 tyhjennysväli     1 vkoa*    2 vkoa 
 

 vain kesäaikaan käytössä oleva vapaa-ajan kiinteistö, tyhjennykset vain kesäkaudella viikot 18–40. 
 

tyhjennysväli                                          2 vkoa    4 vkoa    8 vkoa    12 vkoa    
 

 eri tyhjennysväli kesäkaudella ja talvikaudella: 
 

kesäkaudella viikot 18–40 tyhjennysväli    1 vkoa*    2 vkoa    4 vkoa    8 vkoa    12 vkoa    
 
talvikaudella viikot 41–17 tyhjennysväli  1 vkoa*    2 vkoa    4 vkoa    8 vkoa    12 vkoa    

 
Jäteastian tyhjennykset sovitetaan alueen jätteenkuljetusrytmiin, tyhjennykset saavat alkaa aikaisintaan viikolla _____. 

*Kaikilla alueilla 1 viikon tyhjennysväli ei ole mahdollinen. 

Asiakasnumero: 

___________________________________________ 



 
 
 
KOMPOSTOINTI TAI BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYS 
 
HUOM! Tässä lomakkeessa kysytään vain elintarvikejätteen kompostoinnista, muu kompostointi ei vaikuta jäteastian tyhjennysväleihin. 
 
Kompostoin tai kerään erikseen elintarvikejätettä: 
 

 kompostoin ympärivuotisesti 
 kompostoin vain kesäaikaan aikavälillä:_____________________________________________________________ 
 käytössä on oma tai naapureiden kanssa yhteinen biojäteastia 
 en kompostoi tai kerää biojätettä erikseen lainkaan 

 
Kompostorin rakenne (voit ruksata useita): 
 

 tehdasvalmisteinen elintarvikejätteen kompostori, merkki/malli ______________________________ 
 omatekoinen elintarvikejätteen kompostori 
 kompostorissa on seinät, kansi ja pohja (suojattu haittaeläinten pääsyltä) 
 lämpöeristetty 
 kompostikäymälä 
 muu, mikä _________________________________________________________________________________________ 

 
 
JÄTEVESIEN KÄSITTELY 
 
Kiinteistön jätevesien käsittelytapa 
 

 kunnallinen viemäröinti 
 saostussäiliö 
 umpisäiliö 
 pienpuhdistamo 

 
Saostus- tai umpisäiliöt 
 
Säiliöiden lukumäärä ________ kpl, joiden tilavuudet _______________ m³ 
 

 säiliö on talokohtainen 
 säiliö on yhteiskäytössä 

 
Säiliö tyhjennetään _________ viikon välein 
 

 
 
Lisätietoja: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista muutoksista. 
 
 
Paikka _________________________________________ Päiväys ____/____.__________ 
 
 
Allekirjoitus ____________________________________________________________________  
 
 
Nimenselvennys _______________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Lomake palautetaan osoitteeseen: Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 KELTAKANGAS 
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