KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO
Uusi jätteenkuljetusasiakas
Osoitteenmuutos
Haen jäteastialleni kahta viikkoa pidempää tyhjennysväliä
Kompostointi-ilmoitus

lomake on saapunut (pvm) _____________

HAKIJAN JA KIINTEISTÖN TIEDOT
Suku- ja etunimi

Puhelin

Hakijan kotiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Entinen osoite (jos kyseessä osoitteenmuutosilmoitus)
Kiinteistön osoite, jota ilmoitus koskee (jos eri kuin em. kotiosoite)

Kiinteistötunnus

Hakijan sähköpostiosoite
Talouteen kuuluu _____ henkilöä
Rakennustyyppi
omakotitalo

paritalo

maatila

vapaa-ajan asunto

muu, mikä? ______________________

KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO
JÄTEASTIAN KOKO

140 litraa

240 litraa

360 litraa

390 litraa

600 litraa

660 litraa

____ litraa

Jäteastioiden lukumäärä __________ kpl
Nouto-osoite, jos eri kuin yllä oleva kiinteistön osoite ____________________________________________________
Jäteastian siirtomatka jäteautolle _________ metriä (0-10m, 10-20m jne.).
Jäteastia sijaitsee

lukitussa jätekatoksessa/-tilassa tai

lukitun puomin takana.

Jos kiinteistö sijaitsee sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella, jätteenkuljetusyritys, joka tyhjentää jäteastian on:
______________________________________________________________________________________________

JÄTEASTIAN TYHJENNYKSET, valitse yksi seuraavista:
HUOMAA! 4 viikon, ja sitä pidemmät tyhjennysvälit edellyttävät elintarvikejätteen kompostointia.

tyhjennysväli ympäri vuoden

1 vkoa

2 vkoa

4 vkoa

8 vkoa

12 vkoa

yhden tai kahden henkilön talous, talvikaudella vkot 41-17 tyhjennysväli 4 vkoa ilman kompostointia, ja
kesäkaudella vkot 18-40 tyhjennysväli

1 vkoa

2 vkoa

vain kesäaikaan käytössä oleva vapaa-ajan kiinteistö, tyhjennykset vain kesäkaudella vkot 18-40
tyhjennysväli

2 vkoa

4 vkoa

8 vkoa

12 vkoa

eri tyhjennysväli kesäkaudella ja talvikaudella:
kesäkaudella vkot 18-40 tyhjennysväli
talvikaudella vkot 41-17 tyhjennysväli

1 vkoa
1 vkoa

2 vkoa
2 vkoa

4 vkoa
4 vkoa

8 vkoa
8 vkoa

12 vkoa
12 vkoa

muu asiakkaan ehdottama tyhjennysrytmi tai aikaväli, perusteluineen ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Jäteastian tyhjennykset sovitetaan alueen jätteenkuljetusrytmiin, tyhjennykset saavat alkaa aikaisintaan viikolla _____.

KOMPOSTOINTI
HUOMAA! Tässä lomakkeessa kysytään vain elintarvikejätteen kompostoinnista, muu kompostointi ei vaikuta jäteastian
tyhjennysväleihin.

EN KOMPOSTOI ELINTARVIKEJÄTETTÄ:
lainkaan, koska _____________________________________________________________________________
talviaikaan aikavälillä ja syy: ___________________________________________________________________

KOMPOSTOIN ELINTARVIKEJÄTETTÄ:
ympärivuotisesti
vain kesäaikaan aikavälillä: ___________________________________________________________________

KOMPOSTORIN RAKENNE (voit ruksata useita):
tehdasvalmisteinen elintarvikejätteen kompostori, merkki/malli ________________________________________
omatekoinen elintarvikejätteen kompostori
kompostorissa on seinät, kansi ja pohja (suojattu haittaeläinten pääsyltä)
lämpöeristetty
kompostikäymälä
muu, mikä _________________________________________________________________________________

Lisätietoja:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

VAKUUTAN ANTAMANI TIEDOT OIKEIKSI JA LUPAAN ILMOITTAA MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA.

Paikka _________________________________________

Päiväys ____/____.__________

Allekirjoitus _____________________________________

Nimenselvennys _____________________________________

Hakemuksen palautus
Kymen jätelautakunta
Kouvolan kaupunki
PL 32 (Valtakatu 33)
45701 Kuusankoski

