
      YHTEISEN JÄTEASTIAN KÄYTTÖ  
     (ns. jätekimppa)  

 
 
 
JÄTEKIMPAN VASTUUHENKILÖN TIEDOT 
Suku- ja etunimi Puhelin 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kiinteistötunnus 

Huomaa! Muiden kimppaan kuuluvien talouksien tiedot ilmoitetaan lomakkeen kääntöpuolella. 

JÄTEASTIAN/-ASTIOIDEN TIEDOT 

 
 Loppujäteastia on yhteiskäytössä naapurien kesken (ns. kimppa-astia)  

 
     Jäteastian/-astioiden koko    140 litraa      240 litraa       360 litraa      390 litraa 
 
                                                   600 litraa       660 litraa      muu, mikä?_____________________ 
 
     Jäteastioiden lukumäärä _____ kpl       
      HUOMAA! Jäteastioiden lukumäärän mahdollisista vuodenaikaisista muutoksista tulee ilmoittaa jätteenkuljetuksen järjestäjälle. 

 
     Jäteastian siirtomatka jäteautolle _________ metriä (0-10m, 10-20m jne.).    
 
     Jäteastia sijaitsee  lukitussa jätekatoksessa/-tilassa tai  lukitun puomin takana. 
 

 Biojäteastia on yhteiskäytössä naapurien kesken (ns. kimppa-astia)  
 

     Biojäteastian/-astioiden koko    140 litraa      240 litraa         Biojäteastioiden lukumäärä _____ kpl        
 

 Elintarvikejätteen kompostori on yhteiskäytössä naapurien kesken 
 

     Kompostorin tiedot__________________________________________________________________ 
 

 Muu järjestely, mikä? ________________________________________________________________ 
 
 

Nouto-osoite (lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka), jossa yhteinen jäteastia/-astiat (/kompostori) sijaitsee: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Jätteenkuljetusyrityksen nimi: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
TYHJENNYSVÄLI 

 
Haen jäteastian/-astioiden tyhjennysväliksi  1 vkoa   2 vkoa   4 vkoa    8 vkoa    12 vkoa 
 
Jäteastian/-astioiden tyhjennys       ympärivuotisesti   
                                                             HUOMAA! Tyhjennysvälin mahdollisista vuodenaikaisista muutoksista tulee ilmoittaa                          
                                                                             erikseen jätteenkuljetusten järjestäjälle. 
 

                                                        vain kesäkaudella eli 1.5.–30.9.  
                                                             HUOMAA! Tällöin kimppaan kuuluu vain vapaa-ajankiinteistöjä, jotka käytössä  
                                                                            vain kesäaikaan. 
 

Jäteastian/-astioiden tyhjennykset saavat alkaa aikaisintaan viikolla ____. 
 

 
 
VAKUUTAN ANTAMANI TIEDOT OIKEIKSI JA LUPAAN ILMOITTAA MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA. 
 

Paikka _________________________________________ Päiväys ____ / ____ . _______________________ 

 

Allekirjoitus _____________________________________ Nimenselvennys ___________________________ 

 

       

lomake on saapunut (pvm) ________ 



JÄTEKIMPPAAN KUULUVAT TALOUDET 
 
suku- ja etunimi puhelin 

 

kimppaan liittyvän  
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 

suku- ja etunimi puhelin 
 

kimppaan liittyvän  
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 

suku- ja etunimi puhelin 
 

kimppaan liittyvän  
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 

suku- ja etunimi puhelin 
 

kimppaan liittyvän  
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 

suku- ja etunimi puhelin 
 

kimppaan liittyvän  
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 

suku- ja etunimi puhelin 
 

kimppaan liittyvän 
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 

suku- ja etunimi puhelin 
 

kimppaan liittyvän 
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 
suku- ja etunimi Puhelin 

 

kimppaan liittyvän  
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 
suku- ja etunimi Puhelin 

 

kimppaan liittyvän  
kiinteistön osoite 

kiinteistötunnus 
 

myös vakituisen asunnon osoite,  
jos kimppaan liittyvä kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

 
 
Tiesithän, että kimpalla voi olla kahta viikkoa pidempi tyhjennysväli vain, jos jokainen  
kimppaan kuuluva talous kompostoi elintarvikejätteen jätehuoltomääräysten mukaan.  
Jokaisen kimppaan kuuluvan tulee ilmoittaa kompostoinnista omalla kiinteistökohtaisella lomakkeella. 
 
 
Hakemuksen palautus 
 

Kymen jätelautakunta 
Kouvolan kaupunki 
PL 85 (Torikatu 10) 
45101 Kouvola 


