
PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA  KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTOILMOITUS 
Suensaarenkatu 4 Kompostointi 
95400 TORNIO 
Lomakkeen voi tallentaa ja palauttaa täytettynä sähköpostin liitteenä osoitteella jatelautakunta(at)tornio.fi. 
 

Kiinteistön  
omistaja/ 
haltija 

Nimi 
      
Lähiosoite 
      

Sähköposti 
      

Postinumero ja postitoimipaikka 
      

Puhelin 
      

Kiinteistön 
tiedot 

Kiinteistön osoite 
      
Kiinteistötunnus 
      

Sijaitseeko asunto asemakaava-alueella? 
 Kyllä        Ei           

Rakennus- 
tyyppi 

 

 Omakotitalo/Paritalo 
 

 Rivitalo/Kerrostalo 
 

 

 Loma-asunto, käyttöaika (pp.kk – pp.kk):       
 

 muu, mikä       

Asukkaiden lukumäärä 
      

 

Kompostointi  
 
(kesällä yli 2 viikon 
ja talvella yli 4 
viikon tyhjennysväli  
edellyttää 
kompostointia tai 
biojätteen 
erilliskeräystä,  
JHM 24 §) 
 

 

Keittiön biojätteet (esim. ruoantähteet, kuoret) kompostoidaan 
 

 lämpöeristetyssä kompostorissa, kompostorin merkki ja malli tai muu selvitys siitä: 
                                                      _ 
 
 

 haittaeläimiltä suojatussa eristämättömässä kompostorissa, selvitys kompostorista: 
                                                      _ 
 
 

 muualla, missä:           
 

Kompostorin tilavuus 
      litraa 

Biojätettä kompostoidaan 
 kesällä        talvella 

 

Kompostorin käyttökuukausien määrä vuosittain           
Poltettava jäte 
 

 

 poltettavan jätteen astia, kooltaan       litraa        
 yhteinen jäteastia* (edellyttää koneellisesti kuormattavaa jäteastiaa) 

 

Poltettavan 
jätteen 
jäteastialle 
haluttu 
tyhjennysväli  

Tyhjennysväli kesäaikana 1.6.-31.8. 
 2 viikkoa 
 4 viikkoa  
 muu, mikä:       

Tyhjennysväli talviaikana 1.9. – 31.5. 
 2 viikkoa    4 viikkoa 
 8 viikkoa  12 viikkoa 
 muu, mikä:       

jatkossa 
(JHM 24 §) 

 

Jätteenkuljetusyhtiö:                  Asiakasnumero               _        
 

Biojätteen 
erilliskeräys 

 

 Biojätteen astia, koko        litraa (l) 
 

Biojäteastian tyhjennysväli  
kesäaikana 1.6.-31.8. 

 2 viikkoa 
 4 viikkoa  
 muu, mikä:       

Biojäteastian tyhjennysväli  
talviaikana 1.9. – 31.5. 

 2 viikkoa  
 4 viikkoa 
 muu, mikä:       

 

  

Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen Perämeren jätelautakunta, Suensaarenkatu 4, 
95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@tornio.fi. Lisätietoja saa 
Perämeren jätelautakunnan asiakaspalvelusta 040 632 7686. 
 

Ilmoittajan 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 
      

Ilmoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
      

 
Henkilötietoja käsitellään jätehuoltoviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien 
lakisääteisten tehtävien suorittamista varten (jätelaki, ympäristönsuojelulaki), esim. asian käsittely ja 
jätteenkuljetusrekisterin ylläpito. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa jätelautakunnan toimistosta sekä 
tietosuojaselosteesta www.tornio.fi - kohdasta Jätehuolto. 
 
 
 
 



JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio  
Perämeren jätelautakunnan 26.1.2016 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.4.2016 
 
7 § Yhteinen jäteastia 
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, esim. naapurit tai saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt, voivat 
sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää poltettavan jätteen sekä erilaisten 
hyötyjätelajien keräämiseen. Muiden kuin lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteisastioiden käyttö edellyttää 
jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä. 
 
Yhteisastian käytöstä, käytössä tapahtuvista muutoksista ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen 
kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus 
tehdään Perämeren jätelautakunnalle ja kuljetusyritykselle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta 
vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä 
kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista. 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa 
terveydelle tai ympäristölle tai roskaantumista. 
 
24 § Tyhjennysvälit 
Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta 
aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja, kuitenkin vähintään seuraavasti:  
 
Jätelaji Pisin tyhjennysväli kesäaikana 

(viikot 23-35) 
Pisin tyhjennysväli talviaikana 
(1.9. – 31.5.) 

Poltettava jäte 2 viikkoa 4 viikkoa 
 

Poltettava jäte, jos kiinteistöllä on 
biojätteen erilliskeräys tai 
kompostointi 

4 viikkoa** 8 viikkoa** 

Biojäte 2 viikkoa 4 viikkoa 
Pienmetallijäte kuusi kuukautta 
Lasipakkausjäte kuusi kuukautta 
Muut kierrätettävät jätteet tarvittaessa 
 
** Biojätteen kompostoinnista tai erilliskeräyksestä on tehtävä ilmoitus Perämeren jätelautakunnalle, jos 
kiinteistö haluaa poltettavan jätteen jäteastian tyhjennettäväksi kesäaikana yli 2 viikon ja talviaikana yli 4 
viikon välein. 
 
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa, on kuljetettava 
viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
Haja-asutusalueella sijaitsevat korkeintaan kahden henkilön taloudet, joiden jäteastia ei sisällä biojätettä, 
voivat tyhjentää jäteastian talviaikana (1.9. – 31.5.) enintään 12 viikon välein. Syntyvään jätemäärään 
nähden ylisuurten jäteastioiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälien pidennykseen. 
 
Poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään kirjallinen ilmoitus Perämeren 
jätelautakunnalle, minkä jälkeen asiakas sopii asiasta jätteenkuljettajan kanssa. 
 
Vapaa-ajanasunnon jäteastiat on tyhjennettävä vapaa-ajanasunnon käyttöaikana näiden 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Erilliskerättyjen jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden 
täyttymisen seurauksena aiheudu kierrätyskelpoisten jätteiden sijoittamista poltettavan jätteen joukkoon. 
 
16 § Kompostointi 
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa 
jätettä. Komposti on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön 
tai huoneiston yhteinen, missä tapauksessa kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö 
 
Elintarvikejätettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten 
pääsy on estetty. Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa 
kehikossa. Kompostikehikko on suojattava niin, että kompostointi ei roskaa ympäristöä. Puutarhajätettä ei 
saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille ilman maanomistajan lupaa. Puutarhajäte, jota 
ei kompostoida omatoimisesti, on toimitettava kunnan jäteyhtiön osoittamaan paikkaan. 
Kompostia ei saa sijoittaa tulvavaara-alueelle, kymmentä metriä lähemmäksi vesialuetta tai kaivoa eikä ilman 
naapurin suostumusta kolmea metriä lähemmäksi naapurin rajaa, ellei kompostorin sijoituspaikalla ole 
erillistä lupaa. 
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