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KOMPOSTOINTI-ILMOITUS / BIOJÄTTEEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ  
Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (Jätelaki 41a §) antaa tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta 
biojätteenkäsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 
§:ssä säädettyyn rekisteriin. Kompostointi-ilmoituksen vastaanottamisesta tehdään tiedoksianto ensisijaisesti sähköisesti kunnan 
jätehuoltoviranomaisen puolesta. 
 
Käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun 
biojätteen käsittely loppuu kiinteistöllä, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle.  
 
Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä ei saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon. 
 

1. Ilmoittajan (kiinteistön haltijan) tiedot 

Kiinteistön haltijan nimi 
 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka  
 
 

Sähköposti 

2. Yhteyshenkilön tiedot (jos ilmoittaja muu, kuin kiinteistön haltija) 

Nimi 
 
 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 
 
 

 
3. Kiinteistön tiedot 

Kiinteistötunnus  
 
 
Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 
 

☐ Vakituinen asuinrakennus 

     Vakituisten asukkaiden määrä: _____________ 
 
Rakennustyyppi 

☐ OK-talo   
☐ Rivitalo ☐ Pienkerrostalo Asuinhuoneistojen lukumäärä _________ 
☐ Muu, mikä ______________________________________________ 

☐ Vapaa-ajan kiinteistö   

☐ Ympärivuotinen käyttö          

☐ Kesäkäyttö 

☐ Muu __________________________________ 
 

                   Käyttöaste______________________ pv/vuosi 

 
4. Kiinteistöllä syntyvän hyötyjätteen ja sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittely 

Jätelaji Miten jätelaji käsitellään Minne jätelaji toimitetaan 

Kartonki / pahvi   

Paperi    

Lasi   

Metalli   

Pakkausmuovi   

Muut, mitkä   

 
Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tilavuus  

☐ 140 L   ☐ 240 L   ☐ 600 - 660 L  ☐ Muu ________________  

☐ Jätekimppa; nimi ja osoite_________________________________________________________________________________ 

 

Tyhjennysvälit   ☐ Kesä____________ viikkoa   ☐ Talvi ____________ viikkoa   ☐ Vain kesätyhjennykset ______________ viikkoa   

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                         KÄÄNNÄ 
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5. Tiedot kiinteistöllä syntyvien biojätteiden käsittelytavasta, mukaan lukien puutarhajäte 

 
☐ Kiinteistöllä ei lajitella biojätettä 
 
☐ Kiinteistökohtainen kompostori (Täytä tiedot kohtaan 6. Kompostorin tiedot) 
 
☐ Kiinteistökohtainen biojäteastia Tilavuus_______________ Jätekuljetusyritys__________________________________________ 
 
☐ Alueellinen biojätteenkeräys, os. ______________________________________________________________________________     

   Asiakkuus: ☐ koko vuosi                      ☐ kesäkausi (1.4.-30.9.)                 ☐ talvikausi (1.10.-31.3.) 

 
☐ Biokimppa  

  ☐ Yhteinen kompostori (Täytä tiedot kohtaan 6. Kompostorin tiedot) 
 

  ☐ Yhteinen biojäteastia Tilavuus ______________________ Jätekuljetusyritys _________________________________________ 

 
      Yhteinen biojäteastia kiinteistön os. _________________________________________________________________ kanssa.                                                              

 
☐ Bokashi, valmistaja ja malli: ___________________________________________________________________________________ 
 
    Bokashin lopputuotteen käsittely, lisäselvitys mitä bokashin lopputuotteelle tehdään kiinteistöllä:  
 
    __________________________________________________________________________________________________________ 
  

Puutarhajätteen käsittely  
 
☐ Puutarhakompostori ☐ Avokomposti ☐ Muu ___________________________________________________________________ 

6. Kompostorin tiedot (Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.) 

  
Kompostorin ikä:                                       ☐ alle viisitoista vuotta vanha                            ☐ yli viisitoista vuotta vanha        
      
Kompostorin etäisyys lähimmästä rajanaapurista ________________metriä   Naapurin suostumus (jos alle 4 m) ☐ Kyllä ☐ Ei 
 
Biojätteen käsittelystä vastaava henkilö: _________________________________________________________________________ 
 
Kompostorin sijaintiosoite, jos muu kuin ilmoittajan osoite (biokimppa): 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
     
Kompostorin valmistaja ja malli: ________________________________________________________________________________ 
 
Kompostorin tilavuus: ___________________                    Käyttökuukausien määrä vuodessa: ____________________________ 
 
Kompostori on: ☐ haittaeläinsuojattu (pohja, kansi, seinät)      ☐ lämpöeristetty                      ☐ tiivis            
 
                            ☐ tehdasvalmisteinen kompostori                     ☐ maapallokompostori           ☐ omavalmisteinen kompostori            
          
                            ☐ joku muu, lisäselvitys: _________________________________________________________________________ 
 
 

7. Allekirjoitukset * 

☐ Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja hallintaoikeudessa tapahtuvista 
muutoksista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. 

 
 
 
Paikka ja päivämäärä 

 
 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely 
kiinteistöllä -hakemuksen palautus 
Mikkelin kaupunki / Jätehuoltoviranomainen 
PL 33, 50101 Mikkeli 

Olen kiinnostunut seuraavista biojätteen sijoittamisvaihtoehdoista: 

☐ Kiinteistökohtainen biojäteastia     ☐ Biokimppa, yhteinen biojäteastia                                                                      

☐ Alueellinen biojätteenkeräys 


