
 
 

Hakemus yhteisen kuivajäteastian, biojäteastian tai kompostorin käyttämiseksi 
 

Lähikiinteistöt voivat niin sopiessaan käyttää yhteistä jäteastiaa eli ns. kimppa-astiaa (kuivajäteastiaa, 
hyötyjäteastiaa, biojäteastiaa tai kompostoria). Lähikiinteistöjen välisistä kimpoista tulee ilmoittaa kir-
jallisesti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Mikäli kyseessä ovat muut kuin lähikiinteistöt tai jos kimp-
paosakkaiden määrä on yli viisi, tulee kimpalle hakea jätehuoltoviranomaisen poikkeamislupa.   
Yhteisen jäteastian käyttäminen toisen kiinteistön kanssa ei poista kiinteistöön kohdistuvia vuosimak-
suja (perusmaksu, viranomaismaksu ja mahdollinen kuntalisä).  
 
 1. Hakemus 
koskee 

☐ Yhteistä kuivajäteastiaa  

☐ Yhteistä biojäteastiaa  

☐ Yhteistä kompostoria  

2. Kiinteistön 
haltijan/omista-
jan yhteystiedot   
 
 

Nimi    Puhelin ja sähköposti 
 
 
 
Postiosoite   Postinumero ja-toimipaikka 

 

3. Kiinteistö, 
jota hakemus 
koskee 
 

Kiinteistön osoite   Postinumero ja- toimipaikka 
 
 

Sijaintikunta   Kiinteistön rekisteritunnus 

4. Kiinteistö 
käyttötarkoitus  
 

☐ Vakituinen asunto  

☐ Vapaa-ajan asunto  

☐ Kiinteistöä ei käytetä asumukseen, vaan _________________________ 

5. Kiinteistön 
rakennustyyppi 

☐ Pientalo 

☐ Paritalo 

☐ Rivitalo 

☐ Vapaa-ajan asunto 

☐ Muu, mikä? ______________________________ 

6. Jäteastian  
tilavuus (litraa) 
 

☐ 80 l  

☐ 140 l  

☐ 240 l  

☐ 330–390 l  

☐ 600–690 l  

7. Biojätteen  
käsittely  
 

☐ Lämpökompostori  

☐ Lämpöeristämätön kompostori  

☐ Kompostikehikko, jossa on verkkopohja ja kansi 

☐ Kiinteistöllä käytössä biojätteen keräys  

☐ Muu, mikä?________________________________ 

8. Kiinteistöllä 
käytössä  
 

☐ Muovipakkausten keräys 

☐ Monilokeroastia hyötyjätteille 



     
 

   
   

 

 

Postita lomake osoitteeseen Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen, Virastokatu 2, 55100 Imatra 
tai lähetä allekirjoitettuna tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@imatra.fi  
  
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu: p. 010 841 1818, asikaspalvelu@ekjh.fi 
Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen: ekjatelautakunta@imatra.fi 

Jätehuoltopäällikkö Satu Kokkola p. 020 617 4664 
Jätehuoltoinsinööri Reetta Pullinen p. 020 617 1152 

9. Hyöty- ja vaa-
rallisen jätteen 
lajittelu ja ke-
räyspaikka  
 

 
  Jätteentyyppi         Keräyspaikka  
 

Paperi   ☐ Lajittelen           ________________________ 
 

Kartonki  ☐ Lajittelen           ________________________  
 

Lasipakkaukset ☐ Lajittelen           ________________________  
 

Metalli   ☐ Lajittelen           ________________________  
 

Muovipakkaukset ☐ Lajittelen           ________________________  
 

Vaarallinen jäte ☐ Lajittelen           ________________________  
 

Muu jäte  ☐ Lajittelen          ________________________ 

10. Kimppaan 
kuuluvien kiin-
teistöjen yhteys-
tiedot (osoite ja 
kiinteistön 
omistaja/hal-
tija)  
 

 
Kiinteistö 1: ______________________________________________ 
 
Kiinteistö 2: ______________________________________________ 
 
Kiinteistö 3: ______________________________________________  
 
Kiinteistö 4: ______________________________________________  
 
Kiinteistö 5: ______________________________________________ 
 
Kiinteistö 6: ______________________________________________ 

11. Kimpan 
isäntä 
 

Nimi   Puhelinnumero 
 

Osoite    Sähköpostiosoite  

12. Hakemuk-
sen perustelut 

 

13. Haluan pää-
töksen  
 

☐ Sähköpostitse kohdassa 2. mainitsemaani sähköpostiin 

☐ Postitse kohdassa 2. mainitsemaani postiosoitteeseen   

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 


