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ILMOITUS YHTEISEN JÄTEASTIAN KÄYTÖSTÄ  
Alueella, jolla kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta 

 
Tällä lomakkeella voi ilmoittaa Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Paimion, kanta-Paraisten, Pöytyän, 
kanta-Ruskon (ei Vahdon kunnanosa), Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin alueella olevien kiin-
teistöjen yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä jätehuoltoviranomaiselle. Sähköisesti täytettävä 
lomake on osoitteessa: www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi/ 
 
Yhteisen jäteastian yhteyshenkilö eli kimppavastaava täyttää tämän kimppailmoituslomakkeen, johon on 
merkitty kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen tiedot. Kimppavastaavan tehtävänä on ilmoittaa, jos 
kimpassa tapahtuu muutoksia. 
 
 Uusi ilmoitus    Kimpan tietojen päivitys 
 
1. Tiedot kimppa-astiasta 

Kerättävä jätelaji (esim. polttokelpoinen jäte, biojäte, metalli, lasi-, kartonki- tai muovipakkaukset) 

 Yhteisessä keräyspisteessä kerätään useampaa kuin yhtä jätelajia ja tiedot muista jätelajeista, jä-
teastioiden koosta, lukumäärästä, tyhjennysajasta ja tyhjennysväleistä on ilmoitettu erillisellä liitteellä. 

Jäteastian koko ja lukumäärä 
 140 l ___ kpl     240 l ___ kpl     360 l ___ kpl      660 l ___ kpl     Muu ___________  ___ kpl 

Jäteastian tyhjennysaika 
 Ympäri vuoden     Kesäaikana (viikot 18–40)     Muu, mikä _____________________________ 

Jäteastian tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18–40) 
 1 viikko     2 viikkoa     4 viikkoa     8 viikkoa     12 viikkoa     Muu, mikä _______________ 
Jäteastian tyhjennysväli talviaikana (viikot 41–17) 
 1 viikko     2 viikkoa     4 viikkoa     8 viikkoa     12 viikkoa     Muu, mikä _______________ 

Jäteastian/-astioiden sijainti (osoite) Kunta 

Yhteisastian käyttöönottoajankohta 

Tyhjennyksen suorittava kuljetusyrittäjä 

Henkilö/taho, jonka nimissä jätteenkuljetus on, jos eri kuin kimppavastaava (nimi ja osoite) 

 
2. Kimppavastaavan tiedot 

Nimi 

Osoite (vakituinen asunto) 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

 Kimppavastaavan kiinteistö kuuluu kimppaan, kiinteistön osoite 

https://www.lsjh.fi/fi/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilmoita-kimppa-astiasta-jatehuoltolautakunnalle/
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Postinumero ja -toimipaikka 

Rakennuksen tyyppi 
 Vakituinen asunto    Vapaa-ajan asunto    Muu, mikä __________________________________ 

Rakennustunnus 

Kompostorin tyyppi (täytä, jos kiinteistöllä on kompostori) 
 Itse rakennettu, jossa pohjaverkko ja suljettava kansi 
 Tehdasvalmisteinen, merkki ________________________________________________________ 
 Muu, mikä ______________________________________________________________________ 

Rakennuksen etäisyys kimppa-astiasta 

 
3. Kimpan osakkaat 

Kiinteistön osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Rakennuksen tyyppi 
 Vakituinen asunto    Vapaa-ajan asunto    Muu, mikä __________________________________ 

Rakennustunnus 

Kompostorin tyyppi (täytä, jos kiinteistöllä on kompostori) 
 Itse rakennettu, jossa pohjaverkko ja suljettava kansi 
 Tehdasvalmisteinen, merkki ________________________________________________________ 
 Muu, mikä ______________________________________________________________________ 

Rakennuksen etäisyys kimppa-astiasta 

Kiinteistön käyttäjän tai omistajan nimi 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Kotiosoite, jos eri kuin kiinteistön osoite 

 
 
 

Kiinteistön osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Rakennuksen tyyppi 
 Vakituinen asunto    Vapaa-ajan asunto    Muu, mikä __________________________________ 

Rakennustunnus 

Kompostorin tyyppi (täytä, jos kiinteistöllä on kompostori) 
 Itse rakennettu, jossa pohjaverkko ja suljettava kansi 
 Tehdasvalmisteinen, merkki ________________________________________________________ 
 Muu, mikä ______________________________________________________________________ 

Rakennuksen etäisyys kimppa-astiasta 

Kiinteistön käyttäjän tai omistajan nimi 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Kotiosoite, jos eri kuin kiinteistön osoite 

 
 
Ilmoita kimpan mahdolliset muut osakkaat erillisellä liitteellä. 
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4. Kimppavastaavan vakuutus 

 Kimppavastaavana olen lukenut jätekimppaa koskevat jätehuoltomääräykset. Olen myös kaikkien 
kimpassa mukana olevien henkilöiden puolesta saanut valtuudet ilmoittaa kimpan tiedot ja vakuutan, 
että olen välittänyt heille kaikki asiaan liittyvät seikat. 

Päiväys 

Nimi 

Syntymäaika (ei henkilötunnuksen loppuosaa) 

 
 
Yhteistä jäteastiaa tai keräyspaikkaa koskevat jätehuoltomääräykset 
 
Jätelain 40 §:n ja Lounais-Suomen jätehuoltomääräysten 7 §:n sekä Uudenkaupungin kaupungin jäte-
huoltomääräysten 8 §:n mukaisesti lähekkäin tai saman tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia 
yhteisen jäteastian (ns. kimppa-astia) tai yhteisen keräyspaikan käytöstä.  
 
Rakennuksen etäisyys sen käyttämästä kimppa-astiasta tai yhteisestä keräyspaikasta voi olla enintään 
yksi kilometri, paitsi Uudenkaupungin kaupungin alueella taajaman ulkopuolella enintään 10 kilometriä. 
Silloin, kun rakennus ja sen käytössä oleva kimppa-astia tai yhteinen keräyspaikka sijaitsevat saman yk-
sityistien tai -tiestön varrella, etäisyydellä ei ole merkitystä. 
 
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella eli aluekeräysalueella olevat kiinteistöt voidaan liittää 
kimppa-astian tai yhteisen keräyspaikan käyttäjäksi. Tällöin jäteastian tai keräyspisteen tulee sijaita enin-
tään yhden kilometrin päässä siitä satamapaikasta, josta kiinteistölle kuljetaan.  
 
Kimppa-astian tulee sijaita kuorma-autolla liikennöitävän tien varrella, jotta astian tyhjentäminen on mah-
dollista. 
 
Kimppa-astian on oltava riittävän suuri sitä käyttäviin kiinteistöihin ja jätehuoltomääräyksissä esitettyihin 
tyhjennysvelvoitteisiin nähden. Käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan kimppa-astian tai yhteisen keräys-
paikan ja sen lähiympäristön siisteydestä. 
 
Alueella, jolla kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta, kimppa-astian tai yhteisen keräyspaikan käy-
töstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle ja kuljetuksen suorittajalle. 
Ilmoitus on tehtävä vähintään kahta viikkoa ennen kimppa-astian tai yhteisen keräyspaikan käyttöönot-
toa. Vastuuhenkilön on ilmoitettava kimppa-astian tai yhteisen keräyspaikan käytössä tapahtuvista muu-
toksista. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa: 
www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi/ > Ilmoita kimppa-astiasta jätehuoltolautakunnalle 
 
Ilmoituksen täyttöohjeet 
 
1. Tiedot kimppa-astiasta 
Täytetään tiedot kerättävästä jätelajista ja sen keräämiseen käytettävän astian tai astioiden koosta, luku-
määrästä, tyhjennysväleistä, sijainnista ja tyhjennyksen suorittavasta jätteenkuljettajasta. Lisäksi ilmoite-
taan nimi ja yhteystiedot henkilöstä tai tahosta, jonka nimissä jätteenkuljetussopimus on, jos kyseessä 
on eri kuin kimppavastaava. 
 
Mikäli yhteisessä keräyspisteessä kerätään useampaa kuin yhtä jätelajia, ilmoitetaan tiedot muiden jäte-
lajien jäteastioista erillisellä liitteellä.  
 
2. Kimppavastaavan tiedot 
Täytetään yhteisen jäteastian tai yhteisen keräyspaikan vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.  
Jos kimppavastaavan hallinnassa oleva kiinteistö kuuluu kimppaan, ilmoitetaan sen tiedot tässä kohtaa. 
Kiinteistöstä ilmoitetaan rakennuksen tyyppi ja vakituisen asunnon asukasmäärä. Kiinteistön käytössä 
olevan kompostorin tietojen ilmoittamisella on merkitystä, jos halutaan polttokelpoisen jätteen jäteastian 
tyhjennysvälin olevan pidempi kuin neljä viikkoa. Lisäksi ilmoitetaan kimppaan kuuluvan rakennuksen 
etäisyys yhteisestä jäteastiasta. 
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3. Kimpan osakkaat 
Jokaisesta kimppaan kuuluvasta kiinteistöstä ilmoitetaan osoite, rakennuksen tyyppi ja vakituisen asun-
non asukasmäärä. Kiinteistön käytössä olevan kompostorin tietojen ilmoittamisella on merkitystä, jos ha-
lutaan polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysvälin olevan pidempi kuin neljä viikkoa. Lisäksi ilmoite-
taan asuinrakennuksen etäisyys yhteisestä jäteastiasta. Kiinteistön käyttäjän tai omistajan nimi ja yhteys-
tiedot ilmoitetaan myös. 
 
Jos kimpassa on osakkaita enemmän kuin lomakkeessa on tilaa, ilmoitetaan osakkaiden tiedot erillisellä 
liitteellä. 
 
4. Kimppavastaavan vakuutus 
Yhteisen jäteastian tai yhteisen keräyspaikan vastuuhenkilön tulee vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. 
 
Lomakkeen palautusosoite: 
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
Turun kaupunki 
Kaupunkiympäristö 
PL 355 
20101 TURKU 
 
tai sähköpostiosoite: jatehuoltolautakunta@turku.fi 
 
Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa: 
www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi/ > Ilmoita kimppa-astiasta jätehuoltolautakunnalle 
 
Ilmoituksen käsittely jätehuoltoviranomaisessa 
 
Jätehuoltoviranomainen merkitsee lomakkeella ilmoitetut tiedot Jätehuoltoviranomaisen rekisteriin. Vi-
ranomainen ottaa yhteyttä kimppavastaavaan, mikäli kimppa ei ole jätehuoltomääräysten mukainen. Tie-
toja käytetään jätteenkuljetuksen seurantaan ja valvontaan ja muihin viranomaistehtäviin. 
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on osa Turun kaupungin organisaatiota. Jätehuoltoviranomaisen 
rekisterin rekisteriseloste löytyy Turun kaupungin rekisteriselostejärjestelmästä:  
https://rekisteri.turku.fi 


