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JÄTEKIMPPA ELI YHTEINEN JÄTESASTIA
Jätekimpalla tarkoitetaan naapurien yhteistä jätehuollon järjestämistä. Kimppaan kuuluvilla on käytössään yhteinen jäteastia ja tyhjennyskulut jaetaan kimpan osakkaiden kesken.
Kimppa on kätevä tapa jätehuollon järjestämiseen,
jos poltettavaa eli sekajätettä syntyy kotitalouksissa vähän, tai jos tiestö ei sovellu raskaalla jäteautolla liikennöintiin tai sitä halutaan välttää.
Biokimpassa naapurit käyttävät yhteistä biojäteastiaa. Kimpan perustamisesta sopivat asuntojen
haltijat keskenään, minkä jälkeen kimpan yhteyshenkilö ilmoittaa kimpasta jäteyhtiöön. Yleensä
osakkaiden jätehuoltokulut ovat pienemmät kuin
omaa astiaa käytettäessä.
Hyvä jätteen keräyspaikka
Kimppa-astian paikka valitaan siten, ettei sen tyhjennys aiheuta vaaraa tai haittaa tyhjentäjälle,
kiinteistön käytölle, jäteautolle eikä muulle liikenteelle. Tien pitää olla kantava ja riittävän leveä
jäteautolle (massa jopa 26 t), eivätkä oksat saa
aiheuttaa haittoja autolle. Jäteautolla pitää päästä
vähintään 10 metrin päähän astiasta. Etenkin
mökkialueilla astia sijoitetaan yleensä piha- tai
yksityistien ja isomman tien liittymän lähelle. Astian sijoittamiseen toisen maalle on kysyttävä
maanomistajan suostumus.
Jäteastiana käytetään nykyaikaista koneelliseen
jätteenkuormaukseen sopivaa astiaa. Astia merkitään tarvittaessa osoitteella tai nimellä ja jäteyhtiöön ilmoitetaan astian sijainti ja miten astia on
merkitty. Keräyspaikan ylläpidosta eli tarvittaessa
astian hankinnasta, astian alustan parantamisesta, aurauksesta ja hiekoituksesta vastaa normaalisti kiinteistön haltija. Kimpassa osakkaat sopivat
keskenään työnjaosta. Painorajoitetulla tiellä jäteauto liikennöi vain, jos tiekunta antaa siihen kirjallisesti luvan. Lupa toimitetaan jäteyhtiöön. Lisätietoa sopivasta keräyspaikasta saa Puhas Oy:n
asiakaspalvelusta.
Kimppa-astian käytössä huomioitavat asiat
Kimppa-astian koko ja tyhjennysväli mitoitetaan
käyttäjien jätteille riittäväksi jätehuoltomääräysten
mukaisesti. Määräysten huomioiminen etukäteen
helpottaa sopivan kimpan perustamista. Kannattaa miettiä esimerkiksi seuraavat asiat: Montako
käyttäjää astialla on? Miten iso astia tarvitaan?
Miten usein astia on määräysten mukaan tyhjennettävä?

Kimppaan voi kuulua kaksi tai useampi asunto tai
vapaa-ajan asunto samalta sijaintialueelta. Taajamassa kimpan voivat muodostaa samassa tai
naapurikortteleissa olevat taloudet. Hajaasutusalueella kimpan voivat muodostaa naapurit,
tiekunnan osakkaat tai muuten yhteistoiminnassa
olevat tahot siten, että kaikilla kimppaan kuuluvilla
on normaalisti maksimissaan muutaman kilometrin matka astialle.
Kimppaan voi kuulua sekä vakituisia että vapaaajan asuntoja. Poltettavan jätteen astiassa varataan tilaa neljää viikkoa kohden vähintään 60 l
kunkin vakinaisen asunnon jätteille ja 40 l kunkin
vapaa-ajan asunnon tai tyhjillään olevan asunnon
jätteille.
Poltettavan jätteen kimppa-astian mitoitus
Astiakoko
Kimppaan kuuluvien maksimimäärä,
kun astian tyhjennysväli on 4 viikkoa
140 l
3 vapaa-ajan asuntoa TAI
2 vakinaisesti asuttua asuntoa
240 l
6 vapaa-ajan asuntoa TAI
4 vakinaisesti asuttua asuntoa
360 l
9 vapaa-ajan asuntoa TAI
6 vakinaisesti asuttua asuntoa
660 l
16 vapaa-ajan asuntoa TAI
11 vakinaisesti asuttua asuntoa
Jos kimppaan kuuluu vakinaisia ja vapaa-ajan asuntoja, vähimmäistilavuus lasketaan 60 l per vakinainen
+ 40 l per vapaa-ajan asunto, per neljä viikkoa.

Kimppajäteastia tyhjennetään säännöllisesti. Poltettavan jätteen astian tyhjennysväli on 2 tai 4
viikkoa.
Poltettavan jätteen kimppa-astian tyhjennysväliä
voi pidentää 8 viikkoon vain silloin, jos astiatilavuutta on riittävästi (ks. edellä) eikä biojätettä laiteta astiaan. Jokaisella kimppaan kuuluvalla kiinteistöllä tulee tällöin olla käytössä lämpökompostori ja kunkin osakkaan on palautettava jäteyhtiöön kompostointi-ilmoitus. Taajamassa kompostoinnin vaihtoehto on biokimppaan kuuluminen tai
oman biojäteastian käyttö.
Astian tyhjennysväli voi olla tarvittaessa talvella ja
kesällä erilainen. Esimerkiksi jos vakinaisen asunnon kanssa kimpassa on vain kesäkaudella käytettäviä vapaa-ajan asuntoja, tyhjennysväli voi
talvella olla harvempi (Huom! kompostointi on
edellytys yli 4 viikon välille). Jos kimpan muodostavat vain kesäaikaan käytettävät vapaa-ajan kiinteistöt, tyhjennykset sovitaan kesäajalle (viikot 18–
39). Vapaa-ajan asuntojen jäteastia tyhjennetään
aina vähintään kolme kertaa vuodessa.

Kimpan perustaminen, laskutus ja lopetus

Biokimppa

Kimpan perustamisesta ilmoitetaan kirjallisesti
jäteyhtiö Puhakselle erillisellä lomakkeella mm.
laskutusta varten. Siinä kerrotaan tiedot astiakoosta, tyhjennysvälistä, keräyspaikasta ja kimpan yhteyshenkilöstä. Jos kimpalla ei ole entuudestaan jäteastiaa, Puhakselta tilataan kimpan
käyttöön sopivan kokoinen astia.

Taajamassa voidaan perustaa kimppa myös biojätteen keräystä varten. Tällöin jäteastian koko on
140 tai 240 litraa. Astiaa käyttävien talouksien
tulee sijaita samassa tai naapurikortteleissa. Biojätteen ominaisuuksien takia kannattaa etukäteen
pohtia, miten pitkän matkan päässä olevaan astiaan biojätteen on valmis viemään. Myös biokimppaa varten jäteastian saa käyttöön Puhaksen
asiakaspalvelusta tilaamalla, jos sopivaa astiaa ei
ennestään ole.

Yhteyshenkilö voi ilmoittaa jäteyhtiölle uuden talouden liittymisestä jo olemassa olevaan kimppaan, samoin tyhjennysvälin tai osakkaiden maksuosuuksien muutoksesta ym. käytännön asioista.
Yhteyshenkilö myös vastaa jätehuoltoa koskevasta tiedottamisesta kimpan osakkaille.
Kimppaan kuuluva voi erota kimpasta ilmoittamalla siitä jäteyhtiön asiakaspalveluun. Jos kimpan
yhteyshenkilö eroaa kimpasta, se purkautuu, jollei
uudesta yhteyshenkilöstä ja tarvittaessa astian
paikasta ym. sovita osakkaiden kesken ja ilmoiteta
muutoksista Puhakselle.

Kun biokimpassa on 2–4 taloutta, astia tyhjennetään kesäisin korkeintaan 2 ja talvisin 4 viikon
välein. Jos kimpassa on yli neljä taloutta, astia
tyhjennetään kesäisin viikoittain ja talvisin kahden
viikon välein. Koska biojäte on painavampaa kuin
poltettava jäte ja tyhjennettävä astia saa painaa
korkeintaan 60 kg, biojäteastia voidaan täyttää
vain puoleen väliin asti. Ennen astiaan laittamista
biojäte pakataan paperiseen tai biohajoavasta
muovista valmistettuun pussiin tai sanomalehtikääreeseen.

Jätemaksu poltettavan jätteen kimpassa
Kimpan osakkaana jätemaksu muodostuu perusmaksusta ja kimppa-astian tyhjennysmaksuista.
Perusmaksu laskutetaan jokaiselta kimpan osakkaalta. Perumaksu on vakinaisesti asutusta asunnosta suurempi kuin vapaa-ajan tai tyhjillään olevasta asunnosta. Tyhjennyksistä laskutetaan se
osuus, jonka kimpan yhteyshenkilö on ilmoittanut.

Esimerkki biokimpan vuosikustannuksista
Kahden talouden biokimppa 140 l:n jäteastialla, tyhjennykset talvisin 4 ja kesäisin 2 viikon välein (19 kertaa).
Biokimpan osakkaan vuosikustannus:
6,37 €/tyhj. x 19 tyhj.kertaa : 2 = 60,52 €/vuosi/talous

Joskus ympärivuotiseen kimppaan kuuluu vakinaisia asuntoja ja vain kesäisin käytettäviä vapaaajan asuntoja. Tällöin määritettäessä osakkaiden
laskutusosuuksia kannattaa huomioida, että
osuudet laskutetaan jokaisesta vuoden aikana
tehdystä tyhjennyksestä.
Esimerkki kimpan jätemaksun muodostumisesta *
Kolme kesämökkiä käyttää 240 l:n kimppa-astiaa, joka
tyhjennetään kesäaikaan 4 viikon välein (viisi kertaa).
Kaikki maksavat 1/3 tyhjennysmaksuista.
Kukin mökkitalous maksaa 1/3 osuuden tyhjennyksistä: (7,17 €/tyhjennys x 5 kertaa) : 3 = 11,95 €
+ kukin maksaa perusmaksun 12,69 €/v
Yhteensä vuosikustannus per kesämökki:
Perusmaksu 12,69 € + tyhjennykset 11,95 €
= 24,64 € / vuosi / mökki
* Laskettu Ilomantsin, Joensuun ja Polvijärven maksuilla.
Perusmaksu on hieman suurempi Liperissä ja Kontiolahdella.

Joensuun alueellinen jätelautakunta
puh. 013 337 7100 (ma ja ke-pe klo 9–12, ti klo 12–15)
www.joensuu.fi/jatehuolto • jatelautakunta@joensuu.fi
• viranomaisasiat, esim. maksun kohtuullistaminen

Jätehuoltoyhtiö Puhas Oy – Asiakaspalvelu
puh. 013 318 198 (ma-pe klo 8–16)
www.puhas.fi • asiakaspalvelu@puhas.fi
• jätehuoltoon liittyminen, asiakastietojen muutokset ym

