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Jätekimppa: sopimus yhteisten jäteastioiden käytöstä
Kyseessä on
uusi kimppa
vanhan kimpan muutos, esimerkiksi uuden osakkaan lisääminen tai tietojen päivitys

Tiedot jäteastioista
Polttokelpoinen jäte

Biojäte

Jäteastia

Tyhjennysväli

Jäteastia

Tyhjennysväli kesällä

Tyhjennysväli talvella

Jäteastia

koko

viikkoina

koko

viikkoina

viikkoina

koko

lkm

240 l

140 l

360 l

240 l

Kartonki

lkm

Metalli

lkm

Lasi

Tyhjennysväli

Jäteastia

Tyhjennysväli

Jäteastia

viikkoina

koko

viikkoina

koko

lkm

660 l

Kimpan jäteastioiden sijainti ja tyhjennysosoite sekä astioiden tyhjennyksestä vastaava yritys
Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Jäteastioiden tyhjennyksestä huolehtiva yritys:

Kimpan vastuuhenkilö ja yhteystiedot
Nimi:
Allekirjoitus

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipakka:

Tyhjennysväli
lkm

viikkona
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Kimpan osakkaiden tiedot
Osakkaan nimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite

Jätteen syntypaikan
kiinteistönumero ja postiosoite

Laskutettava osuus (%)
jätelaskusta.

Laskutusosoite, mikäli on eri kuin
jätteen syntypaikan osoite

Allekirjoitus
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Ohjeita ja lisätietoja
Tällä sopimuspohjalla voidaan sopia yhteisen jäteastian tai yhteisten jäteastioiden käytöstä. Vastuuhenkilö kokoaa yhteistä astiaa käyttävien tiedot lomakkeeseen. Lomakkeella
on helppo ilmoittaa jätekimpan tiedot jäteastioiden tyhjentämisestä huolehtivalle jätehuoltoyritykselle. Lomake voi toimia myös tarjouspyynnön pohjana kun jätekimppa
kilpailuttaa jäteastioiden tyhjentämistä.
Jätekimppa on mahdollista perustaa lähikiinteistöjen kesken. Lähikiinteistöillä tarkoitetaan taajama-alueilla samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä ja hajaasutusalueilla naapureita tai kylätoimikunnan, tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden kiinteistöjä.
Yhteiskäytössä olevien jäteastioiden koko ja tyhjennysväli on mitoitettava käyttäjämäärän ja syntyvän jätemäärän mukaisesti niin, että jäteastioiden ylitäytöstä ei muodostu
ongelmia. Jätekimpan jäteastioiden tyhjennysvälit ovat samat kuin kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan yksittäisen kiinteistön jäteastioiden tyhjennysvälit (Oulun
seudun jätehuoltomääräykset, 22§).
Jäteastioiden tyhjentämisestä ja jätteiden kuljetuksesta vastaava jätehuoltoyritys laskuttaa kimppa-astian tyhjennyksestä kimpan osakkaita erikseen käyttöosuusprosentin
mukaisesti tai muuten sovitulla tavalla.
Jätekimpalle valitaan vastuuhenkilö, joka vastaa kimpan jätehuollon toimivuudesta, huolehtii tarvittaessa jäteastian/jäteastioiden hankinnasta ja toimii yhteyshenkilönä
jätehuoltoyrityksen kanssa sekä tarvittaessa jätehuoltoviranomaisen tai jätehuollon toimivuutta valvovan viranomaisen kanssa.
Jätekimpasta ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle lähettämällä lomake täytettynä sähköpostitse Ilona Suppaselle (etunimi.sukunimi@ouka.fi) tai postitse osoitteeseen
Jätehuoltoviranomainen, PL 32, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90100 Oulu).

