
Alueellinen jätelautakunta 

Lomake jatkuu kääntöpuolella 

 
 
YHTEISEN JÄTEASTIAN/KOMPOSTORIN KÄYTTÄMINEN 

Kyseessä on: 
 ILMOITUS enintään viiden lähikiinteistön yhteisen jäteastian käyttämisestä (kohdat 1,2 ja 4-7) 
 ILMOITUS yhteisen kompostorin käytöstä elintarvikejätteiden kompostoimiseksi (kohdat 1, 3-7) 
 HAKEMUS kuuden tai useamman lähikiinteistön yhteisen jäteastian käyttämiseksi (kohdat 1,2 ja 4-7) 
 HAKEMUS ei-lähikiinteistön yhteisen jäteastian käyttämiseksi (kohdat 1,2 ja 4-7) 

1. Yhteisastian 
tai *yhteisen 
kompostorin 
vastuuhenkilö 
 

*Yhteiselle kompostorille nimetään vastuuhenkilö, mikäli kompostori on vähintään 3 kiinteistön yhteinen 

Etu- ja sukunimi 
      

Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       

Sähköpostiosoite 
      

Puhelinnumero 
      

2.a. Tiedot 
yhteisestä 
jäteastiasta ja 
keräyspaikasta 

Keräyspaikan lähiosoite 
      

Kunta 
      

Kiinteistön rekisteritunnus (kiinteistö, jolle keräyspaikka on järjestetty) 
      

Keräyspaikalla on yhteiset jäteastiat seuraaville jätejakeille: 

 Syntypaikkalajiteltu sekajäte: keräysvälineen koko       ja tyhjennysväli       

 Biojäte: keräysvälineen koko       ja tyhjennysväli       

 Muovipakkaukset: keräysvälineen koko       ja tyhjennysväli       

 Lasipakkaukset: keräysvälineen koko       ja tyhjennysväli       

 Kartonkipakkaukset:  keräysvälineen koko       ja tyhjennysväli       

 Keräyspaperi:  keräysvälineen koko       ja tyhjennysväli       

 Pienmetalli:  keräysvälineen koko       ja tyhjennysväli       

 
Asukkaiden/käyttäjien lukumäärä yhteensä       

2.b. Jätteiden 
kuljetus 

Jätteenkuljetuksen hoitava 
jätteenkuljetusyritys: 
      

Nimi, jolla jätteenkuljetussopimus on solmittu 
 
      

3. Tiedot 
yhteisestä 
kompostoinnista 

Kiinteistön osoite, jonne yhteinen kompostori on sijoitettu: 
      

Kunta 
      

Kiinteistön kiinteistörekisteritunnus 
      

Kompostori: 

 
Kompostorin tilavuus       L 

 Valmistaja ja malli       
 Itse tehty 

 

 Lämpöeristetty 
 Pohjallinen 

 

 Auma 
 Pohjaverkollinen 

 Kehikko  Kannellinen 

Jälkikompostointi: 

 ei jälkikompostoida  
 jälkikompostoidaan erillisessä kompostorissa, joka on: 

  Auma 
 Pohjaverkollinen 

 Kehikko 
 Pohjallinen 

 

 Kannellinen 
 Lämpöeristetty 

 

  

Saapunut: 
   



4. Yhteiseen 
jäteastiaan tai 
kompostoriin 
liitettävät 
kiinteistöt 

*Mikäli jäteastia tai kompostori on useamman kuin viiden kiinteistön yhteinen, tulee samat 

tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä! 

 Lista rinkiin kuuluvista kiinteistöistä ja/tai selvitys niiden jätteiden lajittelusta liitteenä* 
 

1. kiinteistön lähiosoite 

      

kiinteistön omistajan nimi 

      

kiinteistön rekisteritunnus 

      

kiinteistön omistajan postiosoite 

      

Kyseessä on 
 vakituinen asunto   vapaa-ajan asunto   muu, mikä       

2. kiinteistön lähiosoite 

      

kiinteistön omistajan nimi 

      

kiinteistön rekisteritunnus 

      

kiinteistön omistajan postiosoite 

      

Kyseessä on 
 vakituinen asunto   vapaa-ajan asunto   muu, mikä       

3. kiinteistön lähiosoite 

      

kiinteistön omistajan nimi 

      

kiinteistön rekisteritunnus 

      

kiinteistön omistajan postiosoite 

      

Kyseessä on 
 vakituinen asunto   vapaa-ajan asunto   muu, mikä       

4. kiinteistön lähiosoite 

      

kiinteistön omistajan nimi 

      

kiinteistön rekisteritunnus 

      

kiinteistön omistajan postiosoite 

      

Kyseessä on 
 vakituinen asunto   vapaa-ajan asunto   muu, mikä       

5. kiinteistön lähiosoite 

      

kiinteistön omistajan nimi 

      

kiinteistön rekisteritunnus 

      

kiinteistön omistajan postiosoite 

      

Kyseessä on 
 vakituinen asunto   vapaa-ajan asunto   muu, mikä       

5. Perustelut 
hakemukselle 

 
      
 
 

6. Tiedoksianto Vastaus ilmoitukseen ja mahdolliset sitä edeltävät selvityspyynnöt toimitetaan jätelautakunnalta 
ilmoituksen/hakemuksen tekijälle 

 sähköpostitse  kirjeitse   

7. Allekirjoitus Vakuutan yllä olevat tiedot ja hakemuksen liitteet oikeiksi. 
 
                       
Paikka ja aika                                                                *Allekirjoitus ja nimenselvennys 
*Allekirjoittajana ja hakijana on oltava yhteisen jäteastian tai kompostorin vastuuhenkilö 

Kaikkien asuinkiinteistöjen on kuuluttava järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätehuolto on toteutettava Savonlinnan 
alueellisen jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Lomakkeen palautus: postitse osoitteeseen Alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 
Savonlinna tai sähköpostitse henkilökohtaisesta sähköpostista osoitteeseen jatelautakunta@savonlinna.fi 
 
Lisätietoja jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612 etunimi.sukunimi[at]savonlinna.fi 
 

 


