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Kompostointi-ilmoitus 
Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien vakituisten sekä vapaa-ajan 
kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee 
tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan 
asunnolla. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Myös 
kompostoinnin lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. 

Huolehdittehan, että kompostorinne on jätehuoltomääräysten mukainen. Kompostorin tulee ensisijaisesti 
olla suojattu tuhoeläimiltä, tukevarakenteinen, ja hyvin ilmastoitu. Kompostori on sijoitettava vähintään 
viiden metrin päähän tontista rajasta (naapurin luvalla lähemmäksi) ja 15 metrin päähän kaivosta tai 
vesialueesta. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin 
kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden 
osia.Väärin rakennettu ja hoitamaton kompostori voi aiheuttaa esimerkiksi jyrsijäongelmia ja hajuhaittoja. 
Jätehuoltoviranomainen voi suorittaa kiinteistöillä tarvittaessa kompostointitarkastuksia. 

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa erikseen. 

Täytä alla oleva kompostointi-ilmoitus, ja homma on sillä hoidettu. 

Toimita täytetty paperiversio ilmoituksesta, joko skannattuna sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@kolari.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kolarin kunta / Kompostointi-ilmoitus, Isopalotien 2,  
95900 Kolari. 

1. Kompostointi-ilmoitus 
 Uusi ilmoitus 
 Muutos aikaisemman ilmoituksen tietoihin 
 Kompostoinnin lopetus 

2. Kiinteistön haltija tiedot 
 Yksityinen henkilö 
 Taloyhtiö 
 Yritys 

3. Kiinteistön tiedot 
 Kiinteistön osoite sama kuin haltijan osoite. 

Osoite 

____________________________________________________________________________________ 
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Postinumero 

____________________________________________________________________________________ 

Postitoimipaikka 

____________________________________________________________________________________ 

Kiinteistö- tai rakennustunnus 

____________________________________________________________________________________ 

Rakennustyyppi 

 Omakotitalo 
 Kerrostalo 
 Paritalo 
 Rivitalo 
 Vapaa-ajan asunto 

Muu, mikä? 

____________________________________________________________________________________ 

4. Kompostorin tiedot 
Mitä kompostoidaan 

 Talousjätettä 
 Käymäläjätettä 

Etäisyys lähimmästä naapurinrajasta (sijoitettaessa kompostori alle 5 metrin päähän naapurista, 
vaaditaan naapurin suostumus). 

____________________________________________________________________________________ 

 

Kompostorien lukumäärä (kappaletta) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Kompostorin tilavuus yhteensä (litraa). 

____________________________________________________________________________________ 
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Kompostorin käyttökuukausien lukumäärä 

 Ympärivuoden 
 Kesäaikana viikoilla 18–39 

 

Kompostorin rakenne (oltava haittaeläimiltä suojattu) 

 Tehdasvalmisteinen 
 Omatekoinen 

Mahdollisia lisätietoja rakenteesta, ilmanvaihdosta tai muusta vastaavasta seikasta. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Kompostorin malli (esimerkiksi Pikakompostori) 

____________________________________________________________________________________ 

 
Kompostorin tilavuus (litraa) 

___________________________________________________________________________________ 

5. Jätteenkäsittelystä vastaava henkilö 
____________________________________________________________________________________ 

 
Etunimi 

____________________________________________________________________________________ 

Sukunimi 

____________________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero 

____________________________________________________________________________________ 

Sähköposti 

____________________________________________________________________________________ 
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6. Ilmoittajan tiedot 
 Ilmoittaja on sama kuin käsittelystä vastaava henkilö. 

Etunimi 

____________________________________________________________________________________ 

Sukunimi 

____________________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero 

____________________________________________________________________________________ 

Sähköposti 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


	Kompostointi-ilmoitus
	1. Kompostointi-ilmoitus

	Uusi ilmoitus  Muutos aikaisemman ilmoituksen tietoihin  Kompostoinnin lopetus
	2. Kiinteistön haltija tiedot

	Yksityinen henkilö  Taloyhtiö  Yritys
	3. Kiinteistön tiedot

	Kiinteistön osoite sama kuin haltijan osoite.
	Osoite
	____________________________________________________________________________________
	Postinumero
	____________________________________________________________________________________
	Postitoimipaikka
	____________________________________________________________________________________
	Kiinteistö- tai rakennustunnus
	____________________________________________________________________________________
	Rakennustyyppi
	Omakotitalo  Kerrostalo  Paritalo  Rivitalo  Vapaa-ajan asunto
	Muu, mikä?
	____________________________________________________________________________________
	4. Kompostorin tiedot

	Mitä kompostoidaan
	Talousjätettä  Käymäläjätettä
	Etäisyys lähimmästä naapurinrajasta (sijoitettaessa kompostori alle 5 metrin päähän naapurista, vaaditaan naapurin suostumus).
	____________________________________________________________________________________
	Kompostorien lukumäärä (kappaletta)
	____________________________________________________________________________________
	Kompostorin tilavuus yhteensä (litraa).
	____________________________________________________________________________________
	Kompostorin käyttökuukausien lukumäärä
	Ympärivuoden  Kesäaikana viikoilla 18–39
	Kompostorin rakenne (oltava haittaeläimiltä suojattu)
	Tehdasvalmisteinen  Omatekoinen
	Mahdollisia lisätietoja rakenteesta, ilmanvaihdosta tai muusta vastaavasta seikasta.
	____________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________
	Kompostorin malli (esimerkiksi Pikakompostori)
	____________________________________________________________________________________
	Kompostorin tilavuus (litraa)
	___________________________________________________________________________________
	5. Jätteenkäsittelystä vastaava henkilö

	____________________________________________________________________________________
	Etunimi
	____________________________________________________________________________________
	Sukunimi
	____________________________________________________________________________________
	Puhelinnumero
	____________________________________________________________________________________
	Sähköposti
	____________________________________________________________________________________
	6. Ilmoittajan tiedot

	Ilmoittaja on sama kuin käsittelystä vastaava henkilö.
	Etunimi
	____________________________________________________________________________________
	Sukunimi
	____________________________________________________________________________________
	Puhelinnumero
	____________________________________________________________________________________
	Sähköposti
	____________________________________________________________________________________

