
   

 HAKEMUS 
 Jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi 
  

 Dnro   ________ Akt ________   

10/15 Hakemus palautetaan jätelautakunnalle: Lakeuden jätelautakunta,  PL 20,  60801 ILMAJOKI tai 
jatelautakunta@ilmajoki.fi. 

 Lisätietoja jätelautakunnan toimisto 044 4191 330 tai jäteasiamies 044 4191 879 
 
 

 
Lomakkeen täyttöohjeet kääntöpuolella -> 

 
1. Kiinteistön   
     haltija 

Nimi 
 
 

Puhelinnumero 
 
 

Postiosoite 
 
 

Sähköposti 
 
 

 
2. Kiinteistön tiedot 

Kiinteistön osoite 
 

 

 

Kiinteistö sijaitsee 
 

 kaava-alue  haja-asutusalue 

Rakennustyyppi 
 

 omakotitalo  muu 

Kiinteistössä asutaan  

 ympäri vuoden          _____ kk vuodessa 

 

Asukkaiden 
lukumäärä ______                

 
3. Kiinteistön  
    jätehuolto 

 

 Biojätettä ei 
kompostoida 

 

Biojäte kompostoidaan 
 

 omassa kompostorissa   yhteiskompostorissa 
 

Yhteiskompostorista vastaavan nimi ja osoite 
 
_______________________________________________________________ 
 

Kompostori on  lämpöeristetty 

 

                            lämpöeristämätön 
 

Selvitys kompostorista ja sen rakenteista (pohja, kansi, eristeet) 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 olen mukana biojätekimppa-astiassa, joka sijaitsee osoitteessa______________________ 

 
 
4. Jäteastian 

tyhjennysvälin 
pidentäminen 

Jäteastian koko  enintään 140 l  
 

 enintään 240 l 

 enintään  400 l 
 

 enintään  660 l 

 
 

Nykyinen tyhjennysväli _______viikkoa 

 
 

Haettava pidennetty tyhjennysväli ___ viikkoa 

 Jäteastia vain kiinteistön omassa 
käytössä 

 Jäteastia yhteiskäytössä,  kenen kanssa? 
 
 
 

 
5. Perustelut ja  
    lisätiedot 

 
 
 
 
 

 

 Hakija käyttää ruokapalvelua                                     
                                                                               Ruokapalvelun tuottajan nimi 

 
6. Hakijan 
    allekirjoitus 

 

 

 

_____________________________                               __________________________________________ 

Päiväys   Allekirjoitus 

mailto:jatelautakunta@ilmajoki.fi


 

 
 

 

 

Perusteet hakemuksen käsittelyyn: 
 

Yleisten jätehuoltomääräysten 27 § mukaan poltettavan jätteen jäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa. 
Kaava-alueen ulkopuolella poltettavan jätteen jäteastia voidaan tyhjentää kuitenkin vähintään 4 viikon välein. 
Mikäli biojäte kerätään lämpöeristettyyn kompostoriin, hakija on biojätekimppa-astian osakas tai käyttää 
ruokapalvelua kotihoidon tukipalveluna, voi jätelautakunta myöntää pidennetyn tyhjennysvälin seuraavasti: 4 
viikon välein kaava-alueella ja 8 viikon välein haja-asutusalueella. Poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä voidaan 
hakea jätelautakunnalta kirjallisella hakemuksella. Poikkeama myönnetään määräajaksi. 

 
 

Hakemuksen täyttöohjeet: 
 
Kohta 1: Täytetään hakijaa koskevat tiedot.  Postiosoitteeksi merkitään sen kiinteistön osoite, missä hakija 
asuu vakituisesti. 
 
Kohta 2: Täytetään hakemuksen kiinteistöä koskevat tiedot sekä osoite, mikäli eri kuin hakijan osoite.  
 
Kohta 3: Merkitään biojätteen käsittelyyn ja jätteen polttoon liittyvät asiat.  

Mikäli biojäte (ruoan valmistuksessa käyttämättä jääneet ruoka-ainekset, ruoan tähteet, kahvinsakat yms.) 
kompostoidaan, tulee kompostorin rakenteista antaa tarkempi selostus. Mikäli kompostori on yhteinen 
lähinaapurin/naapureiden kesken, tulee kompostorilla olla vastuuhenkilö, jonka tiedot ilmoitetaan 
hakemuksessa. 

-Lämpöeristetyllä kompostorilla tarkoitetaan joko ostettua tai itse valmistettua kompostoria, jossa on 
eristeet ympärivuotisen kompostoitumisen varmistamiseksi sekä kansi ja sellainen pohjarakenne, joka estää 
haittaeläinten pääsyn kompostoriin. 
-Lämpöeristämättömällä kompostorilla tarkoitetaan eristämätöntä kompostoria jota voi käyttää 
puutarhajätteen kuten lehtien, oksien, kasvinosien tai haravointijätteen kompostointiin. 

 
Kohta 4: Merkitään jäteastian koko, nykyinen tyhjennysväli sekä tyhjennysväli, jota haetaan. Mikäli kyseessä 
on yhteinen jäteastia naapurin kanssa (ns. kimppa-astia), merkitään kimpan muut jäsenet. 
 
Kohta 5: Merkitään mahdolliset muut perustelut ja lisätiedot. Mikäli hakija käyttää ruokapalvelua kotihoidon 
tukipalveluna, merkitään ruokapalvelun tuottajan nimi. 
 
Kohta 6: Hakijan allekirjoitus ja päivämäärä. 
 
 
Jätelain 646/2011 § 123 mukaan jätehuoltoviranomaisella tai ympäristönsuojeluviranomaisella on 
tarkastusoikeus kiinteistön kompostoreille ja jäteastioille.  
 
 
Hakemus palautetaan Lakeuden jätelautakunnalle:  
Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi  
Lisätietoja jätelautakunnan toimisto puh. 044 4191 330 tai jäteasiamies puh. 044 4191 879. 
 
Hakemukset pyritään käsittelemään neljän viikon sisällä. Päätös lähetetään hakijalle kirjallisesti. Päätös 
annetaan lisäksi tiedoksi jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on myös jätelain valvova viranomainen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


