
JÄTEKIMPPA Kuhmoisten kunta 
Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta 
 
 

Jätekimpan nimi  

Jäteastian tyhjennysosoite  

Jätekimpan astiat Jäteastian koko, litraa Tyhjennysväli 
140 240 360 660 kpl / muu koko? 

poltettava jäte ☐ ☐ ☐ ☐   
biojäte ☐ ☐ ☐ ☐   
lasi ☐ ☐ ☐ ☐   
metalli ☐ ☐ ☐ ☐   
paperi ☐ ☐ ☐ ☐   
kartonki ☐ ☐ ☐ ☐   
Jätteenkuljetusyrityksen nimi, jonka kanssa tyhjennyssopimus on tehty 

a.) ☐  Ympärivuotinen jätekimppa (kimpassa on vakituisia asukkaita) 

b.) ☐  Jätekimppa toimii ajanjaksolla:  
_______________________________________________ 

 
Jätekimpan vastuuhenkilö Vastuuhenkilön nimi 

Vastuuhenkilö ilmoittaa 
jätehuoltoon kaikista 
kimpan muutoksista! 

Osoite 

Sähköposti 

Puhelinnumero 

Päiväys ja vastuuhenkilön allekirjoitus 

Jätekimpan osakkaat / olemassa olevaan jätekimppaan liitettävät osakkaat 

Nimi Kiinteistön osoite Vakituisen asunnon osoite (jos 
eri) 

   

   

   

   

   

   

   

   

jatka tarvittaessa erillisellä paperilla 



 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

   Kuhmoisten kunta 

   Jätehuolto 

   Tunnus 5022334 

   00003 VASTAUSLÄHETYS 

 

 

Vastaanottaja 
maksaa 
postimaksun 
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Taita lomake, Niittaa tästä tai teippaa kiinni 



 

TIETOA JÄTEKIMPASTA 

Mikä on jätekimppa? 

• Kimppa on kahden tai useamman kiinteistön yhteinen jätepiste tai jäteastia, jota saavat käyttää 
vain kimpan osakkaat. 

• Kimpassa voi olla mukana sekä vakituisesti asuttuja että vapaa-ajan kiinteistöjä. 
• Myös tiehoitokunta tai kylätoimikunta voi perustaa jätekimpan. 
• Kimppa on osakkaiden keskinäinen sopimus jätteenkuljetuksen järjestämisestä. 

Miten kimppa perustetaan? 

• Kimpan osakkaat nimeävät kimpalle vastuuhenkilön joka toimii yhteyshenkilönä osakkaiden ja 
Kuhmoisten kunnan sekä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 

• Kimppa vastaa itse jäteastioiden hankinnasta, kunnossapidosta ja sijoituspaikasta. 
• Astioiden tyhjennykset sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 
• Yhteyshenkilö ilmoittaa kimpan tiedot Kuhmoisten kunnan jätehuoltoviranomaiselle 

jätekimppalomakkeella. 
• Viiden tai useamman kiinteistön kimpan perustamiseen tarvitaan jätehuoltoviranomaisen lupa. 

Lupaa haetaan täyttämällä jätekimppalomake. Kuhmoisten jätehuoltoviranomainen on tekninen 
lautakunta. 

• Viiden tai useamman kiinteistön kimpalla on oltava jäteastiat poltettavalle jätteelle ja biojätteelle, 
sekä keräyspaperille, -kartongille, pakkauslasille ja pienmetallille. Pienemmälle kimpalle riittää 
astiat poltettavalle jätteelle sekä biojätteelle. 

• Biojäteastioita ei tarvita, jos kaikki kimpan kiinteistöt kompostoivat biojätteensä joko omissa tai 
yhteisessä kompostorissa. 

Kimppojen laskutus 

• Useimmiten jätteenkuljetusyritys laskuttaa tyhjennykset kimpan vastuuhenkilöltä, joka perii maksut 
kimpan osakkailta kimpan yhdessä sopimalla tavalla. Tästä saa lisätietoja jätteenkuljetusyritykseltä. 

• Jätehuollon perusmaksu laskutetaan vuosittain jokaiselta asuinkelpoiselta kiinteistöltä, eli jokaiselta 
kimpan osakkaalta erikseen. 

• Jos kimpalla on astiat vain poltettavalle jätteelle ja biojätteelle, laskutetaan lisäksi kiinteistöltä 
hyötyjätemaksu, jokaiselta kimpan osakkaalta erikseen. 

Huomioitavaa 

• Asemakaava-alueella jäteastian tulee sijaita korkeintaan 500 metrin päässä kiinteistöltä tai saman 
tien tai luontaisen kulkureitin varrella. Näin ollen osakkaan vapaa-ajan asunto ei voi kuulua samaan 
kimppaan. 

• Haja-asutusalueella yhteisten jäteastioiden tulee sijaita korkeintaan 5 kilometrin päässä 
kiinteistöltä, tai saman tien tai luontaisen kulkureitin varrella. 

• Kimppaan ei voi liittyä ilman kimpan osakkaiden suostumusta. Ilmoituksen uudesta osakkaasta voi 
tehdä vain vastuuhenkilö. Ilmoitukset: jatehuolto@kuhmoinen.fi, 040 543 5464 tai lomakkeella. 

• Vastuuhenkilö ilmoittaa kuntaan kaikista kimpan muutoksista, esimerkiksi uusista osakkaista, 
sijaintipaikan tai tyhjennysvälien muutoksista. 

• Kimppaan kuuluvilla kiinteistöillä ei ole oikeutta käyttää aluekeräyspisteitä poltettavan jätteen 
osalta.  

• Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää kimppapisteen käytön, mikäli 
pisteen käytöstä aiheutuu haittaa. 

Jätteenkuljetusyritykset 

• Kuhmoisten alueella jätteitä keräävät: 
Erkki Salminen Oy, 020 710 9750 ja Kuljetuspalvelu Lehmussaari, 050 0317 822 
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