KOMPOSTOINTI-ILMOITUS
Kerros- ja rivitalot sekä muut yli kahden huoneiston kiinteistöt

Joensuun alueellinen jätelautakunta

Ilmoituksen tekijän yhteystiedot
Nimi

Puh.

Postiosoite

Kiinteistön tiedot
Postiosoite

As Oy:n / KOY:n nimi

Sijaintikunta
Kiinteistötunnus
Kiinteistöllä sijatsevat rakennukset
Kerrostalo ( )

Rivitalo ( )

Omakoti-/paritalo(t) ( )

Muu, mikä _____________________________________________________________
Asuinhuoneistojen lukumäärä ____________________

Asukkaiden lukumäärä_________________

Toimisto- tms. huoneistojen lukumäärä ___________________

Kompostointia koskevat tiedot:
Kompostoinnin vastuuhenkilö
Nimi

Puh.

Kiinteistöllä kompostoidaan
Elintarvikejätettä ( )

Puutarhajätettä ( )

Muuta, mitä _____________________________________________________________________________________________

Kompostointitapa
Lämpökompostori (

)

Lämpöeristämätön umpikompostori (

Kompostikehikko (

)

Aumakomposti (

)

)

Kompostori
Tehdasvalmisteinen (valmistaja ja tyyppi): __________________________________________________________________
Kompostorin tilavuus: __________________ litraa
Kompostorien lukumäärä: ______________ kpl
Lisätietoja kompostorista: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Kompostin käyttöaika
Ympäri vuoden ( )

Muulloin, milloin (esim. kesäaikaan) ___________________________________________________

Kompostori otettiin käyttöön ________________________________________________________________________________

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Olen tutustunut kompostointia koskeviin määräyksiin (ks. kääntöpuolella)
Allekirjoitus

Pvm

__________________________________________

(
(

)
)

Nimenselvennys

_______________________________

Lomakkeen palautus ja yhteystiedot:
postiosoite: Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
sähköposti: jatelautakunta@joensuu.fi
puh. 050 - 412 6945 tai 050 - 408 6936

Kompostointi-ilmoituksen palautus
Palauta kompostointi-ilmoitus täytettynä Joensuun alueelliseen jätelautakuntaan (yhteystiedot alla).
Tietoa kompostoinnista
Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä (elintarvikejäte), kuivakäymäläjätettä ja puutarhajätettä.
Kompostori eli kompostointisäiliö tai puutarhajätekomposti on sijoitettava, rakennettava ja
ylläpidettävä niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Muun kuin puutarhajätteen kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta, eikä 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Kompostori
voidaan kuitenkin aina sijoittaa hyväksytyissä rakennuspiirustuksissa sille varattuun paikkaan.
Kompostia on hoidettava ohjeiden mukaisesti. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostia ei saa
poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.
Elintarvikejäte tulee kompostoida sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja
hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorissa
on oltava riittävästi tilavuutta sitä käyttävien talouksien biojätteelle. Käytännössä on suositeltavaa varata useita kompostoreja asukkaiden käyttöön, jotta tilavuutta on riittävästi ja
kompostin hoito voidaan järjestää sujuvasti. Elintarvikejätteen kompostoinnista kerros- tai
rivitalokiinteistöllä on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointiilmoituksessa on nimettävä kompostinhoidosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.
Jos elintarvikejätteen kompostointi järjestetään vain ns. kesäkaudella, taajamassa sijaitsevan yli kahden asuinhuoneiston kiinteistön tulee liittyä talvikaudeksi kiinteistökohtaiseen
biojätteen erilliskeräykseen.
Puutarhajätteet voidaan kompostoida myös lämpöeristämättömässä kompostorissa tai
kompostointikehikossa. Taajaman ulkopuolella puutarhajätteet voidaan kompostoida myös
aumassa, kuitenkin siten, ettei kompostointi aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Kuivakäymäläjätteen kompostoinnista lisätietoa saa jätehuoltomääräyksistä.
Lisätietoa

Lisätietoa ja esitteitä kompostoinnista saatte Puhas Oy:n internet-sivuilta www.puhas.fi.
Jätehuoltomääräykset on luettavissa osoitteessa www.joensuu.fi/jatehuolto.

Yhteystiedot Lupa- ja viranomaistoiminnot
Joensuun alueellinen jätelautakunta
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
puh. 040 412 6945 tai 050 408 6936
s-posti: jatelautakunta@joensuu.fi
Joensuun alueellinen jätelautakunta on Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

