
  

 HAKEMUS 
Jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi    

 Dnro   _____    Saapumispäivä _____  _____  _____ 
    
Yleisten jätehuoltomääräysten 21 § mukaan kaatopaikkajätteen jäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa. Kaava-alueen ulkopuolella 
kaatopaikkajätteen jäteastia voidaan tyhjentää kuitenkin vähintään 4 viikon välein. Tällöin pidennetystä tyhjennysvälistä on ilmoitettava 
Lakeuden Etappi Oy:lle. Jos biojäte kerätään lämpöeristettyyn kompostoriin, voi jätelautakunta myöntää tyhjennysvälin seuraavasti: 4 
viikon välein kaava-alueella ja 8 viikon välein haja-asutusalueella. Poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä voidaan hakea jätelautakunnalta 
kirjallisella hakemuksella. Poikkeama myönnetään määräajaksi. 

10/10             Hakemus palautetaan jätelautakunnalle: 

 
1. Kiinteistön   
     haltija 

Nimi 
 
      

Puhelinnumero 
 
      

Postiosoite 
 
      

 
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 

 

3.1 Biojätteen käsittely 
Yleisten jätehuoltomääräysten 3 § ja 4 § mukaan kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä. Biojätteen ympärivuo-
tisen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, 
etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle. 

 

 Biojätettä ei 
kompostoida 

 
Biojäte 
kompostoidaan 

 Lämpöeristetyssä kompostorissa
 

 Lämpöeristämättömässä kompostorissa 

 

3.2 Jätteen poltto 
Yleisten jätehuoltomääräysten 5 § mukaan roskien ja jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistökohtaisissa 
lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä saa kuitenkin polttaa paine- ja pintakäsittelemätöntä, puhdasta ja kuivaa puutavara, 
risuja ja oksia sekä lähinnä sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia ja keräyskartonkia. Jätteiden avopoltto kaava-alueella 
on kielletty. Kaava-alueen ulkopuolella saa omalla kiinteistöllä polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja, oksia, olkia, kaisloja 
ja lehtiä sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa.

 Jätettä ei polteta 
  

Jätettä poltetaan 
 
     Mitä poltetaan? 
 
     Millaisessa tulisijassa? 

 
4. Jäteastian 

tyhjennysvälin 
pidentäminen 

 
Jäteastian koko 

enintään 140 l
 

enintään 240 l

enintään  400 l 
 

enintään  660 l
 

 
Nykyinen tyhjennysväli       viikkoa 

 
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 

 

Yllämainitun kiinteistön omistajana pyydän, että asuinkiinteistölle hyväksyttäisiin pidennetty 
tyhjennysväli. 
 
 
             
Päiväys   Allekirjoitus 
 

       Lakeuden jätelautakunta, Ilmajoen kunta, PL 20,  60801 ILMAJOKI 
       Lisätietoja saa jätelautakunnan esittelijältä, puh.  044-4191 979 tai toimisto (06)  4191 330 


