
  

 
 

 

Tällä lomakkeella ilmoitetaan, mikäli kiinteistö käyttää yhteistä jäteastiaa toisen kiinteistön kanssa.  

Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Hulkonmäentie 130, 54190 KONNUNSUO 

Rastita oikea vaihtoehto 

Kyseessä on:               uusi kimppa 

                                      vanhan kimpan muutos (esim. uusi osakas) 

Tiedot jäteastioista, joita kimppasopimus koskee 

Kuivajäteastia Biojäteastia Muovipakkausastia Monilokeroastia 

Jäteastian koko: 

            140 litraa 

            240 litraa 

            360 litraa 

            660 litraa 

Jäteastian koko: 

              80 litraa 

            140 litraa 

            240 litraa  

Jäteastian koko: 

             140 litraa 

             240 litraa 

             360 litraa 

             660 litraa 

Jäteastian koko: 

            360 litraa 

            660 litraa  

Jäteastian tyhjennysväli: 
  
            1 viikko* 

            2 viikkoa 

            4 viikkoa 

            6 viikkoa* 

            8 viikkoa 

Jäteastian tyhjennysväli 
talvella (loka-huhtikuu) 
            1 viikko* 

            2 viikkoa 

            4 viikkoa 

Jäteastian tyhjennysväli 
  
            1 viikko* 

            2 viikkoa 

            4 viikkoa 

            6 viikkoa 

            8 viikkoa 

Jäteastian tyhjennysväli  
 
            1 viikko* 

            2 viikkoa 

            4 viikkoa 

            6 viikkoa 

            8 viikkoa 

 

Jäteastian tyhjennysväli 
kesällä (touko-syyskuu) 
            1 viikko*  

            2 viikkoa 

*Huom! Tyhjennysväli ei välttämättä ole mahdollinen kaikilla alueilla. 

Lisätietoja (esim. astiamäärä, jos enemmän kuin 1kpl) 

Kimppa-astian sijainti- ja tyhjennysosoite 

Lähiosoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 

Kimpan vastuuhenkilö, eli kimppaisäntä Laskutus 

Nimi 
 

        Kimppaisäntä maksaa koko jätelaskun 
        (Vuosittaiset perusmaksut laskutetaan kaikilta osakkailta) 
 

        Jätelasku jaetaan kimpan osakkaiden kesken  Lähiosoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite 
 

         Jätekimppa on julkinen. Vastuuhenkilön yhteystiedot saa luovuttaa kiinteistön haltijalle, joka haluaa 

……..liittyä uutena osakkaana jäteastian / -astioiden käyttäjäksi.  

 

pvm_______________                ______________________________________________________________ 

                                                                                                                                   KIMPPAISÄNNÄN ALLEKIRJOITUS 



  

 
 

 

Jätekimpassa voi olla enintään viisi jäsentä ja kimpan voi muodostaa vain lähikiinteistöjen kesken.  

Muille kuin lähikiinteistöjen tai yli viiden jäsenen kimpoille voi kuitenkin hakea poikkeamislupaa  

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselta: satu.kokkola@imatra.fi, p. 020 617 4664.  

Kimppaisännän on ilmoitettava kimppaan liittyvistä muutoksista  

Etelä-Karjalan Jätehuollolle sekä kimpan jäsenille. 

Kimppa-osakas 
Nimi 
           Kimppaosakasta laskutetaan 

          Kimppaosakasta ei laskuteta 
Jätteen syntypaikan osoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos eri kuin jätteen syntypaikka) 
 

Kimppa-osakas 

Nimi 
           Kimppaosakasta laskutetaan 

           
          Kimppaosakasta ei laskuteta 

Jätteen syntypaikan osoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos eri kuin jätteen syntypaikka) 
 

Kimppa-osakas 

Nimi 
           Kimppaosakasta laskutetaan 

           
          Kimppaosakasta ei laskuteta 

Jätteen syntypaikan osoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos eri kuin jätteen syntypaikka) 
 

Kimppa-osakas 

Nimi 
           Kimppaosakasta laskutetaan 

           
          Kimppaosakasta ei laskuteta 

Jätteen syntypaikan osoite 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos eri kuin jätteen syntypaikka) 
 

 

 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 
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