
SUUPOHJAN JÄTELAUTAKUNTA        VAPAUTUS BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSESTÄ       
Teuvan kunta, PL 25 (Rasintie 1 A), 64701 TEUVA             

✆040 641 8125, sähköposti: jatelautakunta@teuva.fi                                                   Dnro:                                  Saapunut: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
VAPAUTUS BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSESTÄ TALOYHTIÖILLE (Biojätteen kompostointi) 

Hakijan tiedot 

Taloyhtiön nimi 
 
 

Kiinteistötunnus tai pysyvä rakennustunnus 

Lähiosoite 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

Rakennustyyppi 
     rivitalo      kerrostalo      paritalo       
     muu, mikä? _____________________________ 
_________________________________________ 

Asuinhuoneistojen lukumäärä  
_________________________ 
Asukkaiden lukumäärä 
_________________________ 
 

Kiinteistö sijaitsee                    
      haja-asutusalueella 
      taajamassa 

Jätteenkuljetusyrityksen nimi 
     Suupohjan Kuljetus Oy          Retex Ab/Oy 
     Närpes Renhållning Ab    
     Muu, mikä _____________________________  
 

Yhteyshenkilön- tai yrityksen nimi 
 
 

Puhelinnumero 
 

Postiosoite 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 
 
 

Lisätietoja _________________________________ 
__________________________________________ 

  
Biojätteen kompostointi 

     
         Biojäte erilliskerätään omaan biojäteastiaan 
         Biojäte kompostoidaan  
                 Kompostori on         suljettu ja lämpöeristetty. Merkki ja malli _____________________________ 
                                                     suljettu eristämätön. Merkki ja malli _________________________________  
                                                     muu, millainen? _________________________________________________               
                                                     _______________________________________________________________ 
                                                     _______________________________________________________________ 
Kompostorin tilavuus _____________ l 
Kompostorin käyttö       vuoden ympäri      kesällä (1.5-30.9)      vain ajalla ___________________________ 
 
  Biojäte kompostoidaan  
        kiinteistön omassa kompostorissa         yhteiskompostorissa 
  Yhteiskompostorista vastaavan nimi ja osoite _________________________________________________ 
 

 
Biojätteen kompostoinnilla haetaan myös poltettavan jätteen jäteastialle pidennettyä tyhjennysväliä 
(täytetään vain, jos haetaan pidennettyä tyhjennysväliä) 
 
Poltettavan jätteen jäteastian tiedot 

        
        Jäteastia on vain kiinteistön omassa käytössä 
        Jäteastia on yhteiskäytössä, kenen kanssa (nimi ja osoite)? ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 



 
 
Tyhjennysvälin pidentäminen 

Haettava tyhjennysväli  
                                          ______ viikkoa kesällä 1.5-30.9 _______ viikkoa talvella 1.10-30.4 
 

Perustelut tyhjennysvälin pidennykselle: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Hakijan allekirjoitus 

 
__________                                    __________________________ 
Päivämäärä                                     Hakijan allekirjoitus 

 
 

 
Perusteet hakemuksen käsittelyyn: 
 
Yleisten jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaan poltettavan jätteen ja biojätteen keräysvälineet tulee 
tyhjentää seuraavasti: 
 

Jätelaji Tyhjennysväli kesäaikana  
(1.5-30.9) viikkoa 

Tyhjennysväli talviaikana  
(1.10-30.4) viikkoa 

Poltettava jäte 1-2 1-4 

Poltettava jäte, 1-2 hlö taloudet 1-4 1-4 

Biojäte 1-2 1-4 

 
Mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan kiinteistöllä suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa, 
voidaan poltettavan jätteen jäteastialle myöntää 8 viikon tyhjennysväli. Mikäli kompostori on suljettu ja 
eristämätön, voidaan pidennetty tyhjennysväli myöntää vain ajalle 1.5-30.9. Eristämättömällä 
kompostorilla voi saada vapautuksen biojätteen erilliskeräyksestä ajalle 1.5-30.9. Biojätteen 
erilliskeräykseen tulee liittyä 1.10-30.4 väliseksi ajaksi. Kompostoinnin perusteella biojätteen 
erilliskeräyksestä vapautumista ja pidennettyä tyhjennysväliä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta. 
 
Hakemus palautetaan Suupohjan jätelautakunnalle: 
Suupohjan jätelautakunta, PL 25, 64701 TEUVA tai jatelautakunta@teuva.fi 
 


