PIDENNETTY JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLI

viranomainen täyttää:

Joensuun alueellinen jätelautakunta

saapunut
dnro
VTJ:n asukasluku

Poltettavan jätteen (ent. sekajäte) astialle voidaan myöntää pidennetty 12 viikon tyhjennysväli, mikäli:
1. kyse on vakinaisen asunnon jäteastiasta, jota käyttää 1–2 henkilöä
2. jätemäärä on vähäinen
3. jäteastian tilavuus on enintään 240 litraa
4. kiinteistöllä kompostoidaan biojäte jätehuoltomääräysten mukaisesti*, tai
kiinteistö kuuluu biojätteen erilliskeräykseen (=erillinen biojäteastia, jota jäteyhtiö tyhjentää)
5. pakkausjätteet ja keräyspaperi toimitetaan erilliskeräykseen (ekopiste), jos keräys alueella on järjestetty.
Kaikkien edellytysten tulee täyttyä, jotta pidennetty tyhjennysväli voidaan myöntää. Jätehuollon järjeste‐
lyissä on muutoinkin noudatettava jätehuoltomääräyksiä.
* Biojätteen (esim. ruuantähteet ja ruuan valmistuksessa syntyvä elintarvikejäte) kompostointi tulee tehdä sitä varten
suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten kuten hiirten
pääsy on estetty. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai
ympäristölle.
Pidennetty tyhjennysväli voidaan myöntää kimppa‐astialle, jota käyttää kaksi vakinaisesti asuttua yhden hengen ta‐
loutta, jos yllä olevat edellytykset täyttyvät molemmissa talouksissa. Tällöin molemmat osakkaat täyttävät ja palautta‐
vat oman lomakkeen. Pidennettyä tyhjennysväliä ei myönnetä vapaa‐ajan asunnoille eikä kimpoille, joihin kuuluu vapaa‐
ajan asuntoja. Kahdeksan (8) viikon tyhjennysvälistä voi sopia suoraan jäteyhtiö Puhas Oy:n asiakaspalvelun kanssa. Yli
neljän viikon tyhjennysväli edellyttää aina biojätteen kompostointia edellä kuvatulla tavalla tai biojätteen erilliskeräystä.
Kiinteistön
haltijan
tiedot

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
Postiosoite, jos muu kuin kiinteistön lähiosoite

Kiinteistön
tiedot

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Kiinteistötunnus (jos tiedossa)

Puhas Oy:n asiakasnumero (jos tiedossa)

Asukasmäärä _______ hlöä
Asukasmäärän poiketessa väestötietoihin merkitystä asukasmäärästä, selvennä tämän syytä:

□
Kiinteistön
jätehuolto

Käytössä on poltettavan jätteen kimppa‐astia
Kenen kanssa / kimppa‐astian osoite? ______________________________________________
Poltettavan jätteen astian koko ________ litraa
Biojätteen lajittelu/käsittely:
□ Biojäte kompostoidaan. Kompostointi tehdään:
□ lämpöeristetyssä kompostorissa
□ eristämättömässä kompostorissa
□ muulla tavalla, miten? ________________________________________________________
Kompostorin tilavuus _________ litraa
Kompostin käyttöaika
□ ympäri vuoden □ muulloin, milloin? (esim. kesäaikaan) ____________________________
□ Biojätteelle on erillinen astia, jota Puhas tyhjentää:
□ oma biojäteastia (140 tai 240 l)
□ kimppabiojäteastia, osoite: ___________________________________________________
□ Biojäte laitetaan poltettavan jätteen astiaan
Käännä!

Jätteiden lajittelu: merkitse mitkä jätteet lajitellaan kiinteistöllä ja kirjoita viivalle, mitä niille tehdään
□ paperi: _________________________________________________________________________
□ kartonkipakkaukset: ______________________________________________________________
□ lasipakkaukset: __________________________________________________________________
□ metallipakkaukset: _______________________________________________________________
□ muu: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Poltetaanko kiinteistöllä jätettä/roskia?
□ Kyllä, mitä ja millä tavalla? ___________________________________________________________

□
Tyhjennys‐
välin
pidennys

Ei
Pyydän poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin pidentämistä 12 viikkoon
□ ympärivuotisesti
□ kesäajalle (viikot 18–39)
□ muulle aikavälille: __________________________________________________________________

Allekirjoitus

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi sekä lupaan ilmoittaa mahdollisista muutoksista.
_________________________
Paikka ja päivämäärä

□
□

_______________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Viranomainen voi antaa tiedon ilmoituksen käsittelystä ja jäteastian tyhjennysaikataulusta minulle
sähköpostilla.
Haluan tiedon ilmoituksen käsittelystä ja jäteastian tyhjennysaikataulusta kirjeitse.

Täyttäkää lomake huolellisesti. Puutteellisesti täytettyä lomaketta ei voida käsitellä ja se palautetaan täyden‐
nettäväksi.
Allekirjoitettu lomake palautetaan jätehuoltoviranomaiselle eli Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle:
Joensuun alueellinen jätelautakunta
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

tai

skannattuna sähköpostin liitteenä:
jatelautakunta@joensuu.fi

Ilmoituksen käsiteltyään jätehuoltoviranomainen ilmoittaa jatkossa noudatettavan tyhjennysvälin (12, 8 tai 4
viikkoa) ja sen alkamisajankohdan teille sekä jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:lle.
Jäteastian tyhjennysvälistä määrätään Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 26 §:ssä.
Määräykset ovat luettavissa jätelautakunnan internetsivuilla.
Lisätiedot:
jatelautakunta@joensuu.fi, tai jätelautakunnan toimisto puh. 050–408 6936 tai 050–412 6945 (klo 9–15)
www.joensuu.fi/jatehuolto

