
SUUPOHJAN JÄTELAUTAKUNTA                     VAPAA-AJAN ASUNNON JÄTEHUOLTO 
Teuvan kunta, PL 25 (Porvarintie 26 A), 64701 TEUVA            

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

 

 

ILMOITUS VAPAA-AJAN ASUNNON JÄTEHUOLLOSTA JA/TAI YHTEISESTÄ JÄTEASTIASTA 

 
Vapaa-ajan asunnon omistajan/haltijan tiedot 

Nimi Puhelin 

Vapaa-ajan asunnon lähiosoite Sähköpostiosoite 

Postinumero ja postitoimipaikka Kiinteistö 
sijaitsee  

 haja-asutusalueella            

 taajamassa 

Vakituisen asunnon lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

 
Poltettava jäte ja biojätteen kompostointi 

Poltettava jäte 

  Oma jäteastia vapaa-ajan asunnolla   Hyötykäyttöasema   Yhteinen jäteastia (Täytä tiedot toiselle 
     puolelle) 

  Vakituisen asunnon jäteastia (Vakituinen asunto lähempänä kuin   

      hyötykäyttöasema) 
  Avain Botniaroskin lukollisiin jäteastioihin 

  Muu, mikä? ____________________________________________       

Poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväli 

  Tyhjennysväli ympäri vuoden  1 vko  2 vkoa  4 vkoa  8 vkoa  

  Eri tyhjennysväli 
 kesäaikana 01.05.-30.09.  1 vko  2 vkoa  4 vkoa  8 vkoa  

 talviaikana 01.10.-30.04.  1 vko  2 vkoa  4 vkoa  8 vkoa  

  Muu tyhjennysväli, perusteluineen _____________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________________ 
    
 
Jätteenkuljetusyrityksen nimi: ___________________________________________________________________ 
 
 

Biojäte 

  Biojäte laitetaan poltettavan 
     jätteen jäteastiaan 

   Biojätettä ei laiteta poltettavan 
     jätteen jäteastiaan 

Biojätteen käsittely, mikäli biojätettä ei laiteta poltettavan jätteen astiaan 

  Biojäte kompostoidaan 
 Minkä tyyppistä kompostia käytetään? 
   Suljettu lämpöeristetty kompostori. Merkki, malli _______________________________________  
   Suljettu eristämätön kompostori 
   Muun tyyppinen, millainen? ________________________________________________________ 
 

  Muu biojätteen käsittely 

 Selostus __________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Vakuutan, että yllä olevat tiedot ovat oikeita 

Paikka ja päivämäärä 
 
 

Ilmoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

mailto:jatelautakunta@teuva.fi


Yhteinen jäteastia  

Vastuuhenkilö: ______________________________________________________________ Kiinteistö sijaitsee 

Yhteisen jäteastian sijainti, osoite:  haja-asutusalueella     

___________________________________________________________________________  taajamassa    

 

Samaa jäteastiaa käyttävät 

Nimi Puhelin 

Lähiosoite Etäisyys  
jäteastiaan         ______ km 

Vakituisen asunnon lähiosoite, jos kimppaan liittynyt kiinteistö on vapaa-ajan asunto Biojäte kompostoidaan       

 Ei 

Sähköpostiosoite  Kyllä, millainen komposti? 

Allekirjoitus  

 

Nimi Puhelin 

Lähiosoite Etäisyys  
jäteastiaan         ______ km 

Vakituisen asunnon lähiosoite, jos kimppaan liittynyt kiinteistö on vapaa-ajan asunto Biojäte kompostoidaan      

 Ei 

Sähköpostiosoite  Kyllä, millainen komposti? 

Allekirjoitus  

 

Nimi Puhelin 

Lähiosoite Etäisyys  
jäteastiaan         ______ km 

Vakituisen asunnon lähiosoite, jos kimppaan liittynyt kiinteistö on vapaa-ajan asunto Biojäte kompostoidaan      

 Ei 

Sähköpostiosoite  Kyllä, millainen komposti? 

Allekirjoitus  

 

Vastuuhenkilön allekirjoitus: ____________________________________________________________ 

 

Kaikkien vapaa-ajan asuntojen omistajien/haltijoiden tulee toimittaa tämä lomake täytettynä Suupohjan 
jätelautakunnalle osoitteeseen: Suupohjan jätelautakunta, Teuvan kunta, PL 25, 64701 TEUVA tai 
jatelautakunta@teuva.fi. 

Jätehuoltomääräysten 9 §  

Vapaa-ajan kiinteistön osalta jätteen haltija järjestää jätehuoltonsa joko liittymällä kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen seuraavasti:  
1) hankkimalla vapaa-ajan asunnolle poltettavan jätteen astia ja sopimalla tyhjennyksistä. Tyhjennykset sovitaan sen 
mukaisiksi kuin muualla jätehuoltomääräyksissä todetaan ja siksi ajaksi kun vapaa-ajan asuntoa käytetään.  
2) käyttämällä yhteisiä jäteastioita naapurin tai muun `kimpan` kanssa tai liittymällä kunnalliseen 
jätehuoltojärjestelmään seuraavasti:  
3) toimittamalla poltettava jäte hyötykäyttöasemalle  
4) toimittamalla poltettava jäte vakituisen asunnon keräysastioihin, mikäli vakituisen asunnon keräysastiat ovat 
kulkuyhteyksien kannalta luonnollisempi jättöpaikka. Tämä edellyttää, että jätteen haltija vakituisen asunnon osalta 
kuuluu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.  
5) lunastamalla avain jätehuoltoyhtiön kokeiluluonteisiin, lukollisiin vapaa-ajan asuntojen poltettavan jätteen 
astioihin. 
___________ 


