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KOMPOSTOINTI-ILMOITUS 

Jäteasetuksen 43 §:n mukaan vakituisen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin 
aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle 
kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein. 
Jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot biojätteen kompostoinnista jätelain 143 §: mukaiseen rekisteriin.  

Alueen jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa 
lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. 
Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa.  

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön 
ilmoittaa tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle.  

Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 

Jätelain 646/2011 § 123 mukaan jätehuoltoviranomaisella tai ympäristöviranomaisella on tarkastusoikeus 
kiinteistön kompostoreille ja jäteastioille.  

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. 

1. KIINTEISTÖN TIEDOT

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus ja/tai Vestian asiakasnumero*

Kiinteistön osoite*

Postinumero ja -toimipaikka* Sijaintikunta*

Rakennustyyppi*
 Omakotitalo         Paritalo       Rivitalo 

 Kerrostalo       Vapaa-ajan asunto 

 Muu, mikä?  

Asukkaiden/asuntojen lukumäärä* 
Asukkaiden määrä omakoti- tai paritalossa:       kpl 

Asuntojen määrä rivi- tai kerrostalossa:       kpl 

Kiinteistön haltijan nimi* Puhelinnumero*  

Osoite, postinumero ja -toimipaikka* (täytä, jos eri kuin kiinteistön osoite)

Sähköpostiosoite 

2. KOMPOSTOINNISTA VASTAAVAN HENKILÖN TIEDOT

Täytä tämä osio, mikäli tiedot eivät ole samat, kuin kohdassa 1. Kiinteistön tiedot.

Nimi Puhelinnumero 



2 (2) 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 

3. KOMPOSTORIN TIEDOT

Kompostori on lämpöeristetty*
 Kyllä                Ei 

Kompostori on haittaeläimiltä suojattu*
   Kyllä               Ei 

Kompostoreiden lukumäärä*:  kpl Kompostoreiden tilavuus yht.*:   litraa 

Tilavuuden tulee olla riittävän suuri biojätteen määrään ja 
kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden. 

Kompostori on:   tehdasvalmisteinen, valmistaja ja malli: 

 omatekoinen, rakennusmateriaali: 

Kompostoimme*:   vuoden ympäri (12 kk)               kesällä (6 kk)    

 vain ajalla:   

Yhteiskompostoria käyttävien kiinteistöjen haltijan 

- Nimi:

- Osoite:

- Kiinteistötunnus:

4. TYHJENNYSVÄLIN PIDENNYS

Haen poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin pidennystä 

        kuuteen (6) viikkoon                kahdeksaan (8) viikkoon 

Kymmenen (10) ja kahdentoista (12) viikon tyhjennysväliä haetaan eri lomakkeella. 

5. ALLEKIRJOITUS

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan muutoksista Jokilaaksojen jätelautakunnalle. 

Paikka* Päiväys*

Allekirjoitus ja nimenselvennys*

Palautusosoite: Jokilaaksojen jätelautakunta, PL 70, 84100 YLIVIESKA / jatelautakunta@ylivieska.fi 

• Liitä mukaan kuva, josta
selviää kompostorin rakenne.
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