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Kiinteistön kompostointi-ilmoitus Kymen jätelautakunnalle 
 
Mikä kompostointi-ilmoitus?  
Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen 
aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Kymen 
jätelautakunnalle. Kymenlaakson Jäte Oy:n kuljetusasiakas voi tehdä ilmoituksen myös Kymenlaakson Jäte Oy:n 
sähköisen asioinnin kautta. Ilmoitus tulee tehdä sekä taajamassa että haja-asutusalueella ja vaikka kiinteistöllä 
kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.   
Ilmoitusvelvollisuus koskee vain keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompostointia. Puutarhajätteen 
kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.  
 
Olen jo ilmoittanut kompostoinnista ennen 20.5.2022  
Ilmoitus pitää tehdä myös siinä tapauksessa, että olet jo esimerkiksi loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen 
yhteydessä ilmoittanut kompostoivasi. Uusi jäteasetus vaatii ilmoittamaan tietoja, joita tyhjennysväliä hakiessa ei ole 
kysytty.   
 
Haluan loppujäteastialleni pidennetyn tyhjennysvälin  
Sinun pitää hakea sitä erikseen “Kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Aiemmin myönnetyt pitkät tyhjennysvälit 
ovat voimassa päätöksessä mainittuun määräaikaan saakka. 
 
Milloin kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?  
Ilmoituksen voi tehdä jo nyt, mutta viimeistään 1.1.2023. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. 
Kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa.  
 
Miten saan kompostoida?  
Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon 
haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostori voi olla myös itse valmistettu tai esim. kompostikäymälä. Kompostorin 
kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Mikäli käytät useampaa 
biojätekompostoria, ilmoita kohdassa 4 kompostorien yhteistilavuus. Mahdollisia jälkikompostoreita ei huomioida 
yhteistilavuudessa. 
Bokashi-menetelmä ei ole kompostointia, joten biojätteet tulee kompostoida kompostorissa bokashi-käsittelyn jälkeen. 
 
Minulla on kimppakompostori naapurin kanssa  
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Yhteisen kompostorin vastuuhenkilön on ilmoitettava tällä 
lomakkeella kaikki asuinrakennukset, jotka käyttävät yhteistä kompostoria. 
Taajama-alueella yhteisiä kompostoreita voivat käyttää yksittäiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähinaapureina. Haja-
asutusalueella yhteisiä kompostoreita voivat käyttää: 
- kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään viiden kilometrin päässä yhteisestä kompostorista tai 
- kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai 
- kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen kompostori on sijoitettu venepaikan yhteyteen. Kompostorin 
sijoittamisella täytyy olla kiinteistön haltijan lupa. 
Tällä lomakkeella, kohdassa 6, voit ilmoittaa enintään viiden rakennuksen tiedot. Mikäli olet yhteisen kompostorin 
osakas, olethan yhteydessä kompostorin vastuuhenkilöön ja pyydät häntä täyttämään ilmoituksen.  
 
Mitä tapahtuu, kun olen lähettänyt ilmoituksen?  
Ilmoituksesi tallentuu järjestelmäämme ja olet täyttänyt velvollisuutesi. Kiitos paljon jo etukäteen! Ilmoituksia 
käsitellään saapumisjärjestyksessä. Et saa ilmoitukseesi erillistä vastausta, ellei siitä ole jotain kysyttävää.   
 
Kompostointitiedot tallennetaan Kymen jätelautakunnan jätelain 143 §:n mukaiseen ns. jätteenkuljetus- ja 
kompostointirekisteriin. Rekisterin ajantasainen informointiasiakirja löytyy Kouvolan kaupungin ja Kymen 
jätelautakunnan kotisivuilla.  
Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen ilmoitus on tehtävä uudelleen. 
 
Pakolliset kohdat on merkitty tähdellä ( * ) 
 
1. Kiinteistön haltijan yhteystiedot 
 

Etunimi  * 
 

Sukunimi  * 
 

Osoite  * 
 

Postinumero ja -toimipaikka  * 
 

Puhelinnumero Sähköposti 
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☐  Ilmoitan kompostoinnista alla mainittua kiinteistöä koskien. Samalla vakuutan, että kompostori on suojattu 
haittaeläinten pääsyltä. 
☐ Ilmoitan kompostoinnin lopettamisesta. 
 
2. Kiinteistön tiedot 
 

Osoite  * 
 

Postinumero ja -toimipaikka  * 
 

Kiinteistötunnus Pysyvä rakennustunnus 
 

 
Valitse kunta * 

☐ Hamina      ☐ Iitti      ☐ Kotka      ☐ Kouvola      ☐ Lapinjärvi     ☐ Miehikkälä 

☐ Mäntyharju     ☐ Pertunmaa     ☐ Pyhtää     ☐ Virolahti 
 
Rakennuksen tyyppi  * 

☐ omakotitalo   ☐ vapaa-ajan asuinrakennus 

☐ paritalo      ☐rivitalo     ☐ kerrostalo                asuinhuoneistojen lukumäärä   _________ 
 
3. Kompostoinnista vastaava henkilö tai yritys 
 

Etunimi  * 
 

Sukunimi  * 
 

Puhelinnumero  Sähköposti 
 

Yritys/yhdistys 
 

 
4. Kompostorin tiedot * 
 

Kompostorin tilavuus litroina   _________  (Mikäli tarkka tilavuus ei ole tiedossasi, ilmoita arvio vain numeroina) 

Kompostori on   ☐ haittaeläimiltä suojattu   ☐ lämpöeristetty      
Kompostorin on oltava haittaeläimiltä suojattu, lämpöeristys ei ole välttämätöntä. 
 
5. Kuukaudet, jolloin kiinteistöllä kompostoidaan elintarvikejätteitä * 
Tieto tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomainen saa raportoitua kompostoidun biojätteen määrän jätelain mukaisesti. 

☐ kompostoin ympärivuotisesti 
TAI kompostoin seuraavina kuukausina: 

☐ tammikuu ☐ helmikuu ☐ maaliskuu ☐ huhtikuu ☐ toukokuu ☐ kesäkuu  

☐ heinäkuu ☐ elokuu ☐ syyskuu ☐ lokakuu ☐ marraskuu ☐ joulukuu 
 
6. Kompostoria käyttävien kiinteistöjen lukumäärä * 
 

☐ Kompostoria käyttää yksi kiinteistö, joka on ilmoitettu yllä Kiinteistön tiedot -kohdassa 

☐ Kompostori on useamman kiinteistön yhteinen kompostori tai kompostoria käyttää yhden kiinteistön useampi    
rakennus. Ilmoita muiden kompostoivien kiinteistöjen tiedot sivulla 3.  
 
Olen lukenut annetut ohjeet ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
 
 
______________________________________  
aika ja paikka 
 
______________________________________  ______________________________________ 
allekirjoitus    nimenselvennys    
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Lomakkeen palautus:  Kymen jätelautakunta  
  Kouvolan kaupunki  
  PL 85 
  45101 Kouvola  sähköposti: kymenjatelautakunta@kouvola.fi 
 
Toisen kiinteistön tiedot 
 

Osoite  * 
 

Postinumero ja -toimipaikka  * 
 

Kiinteistötunnus Pysyvä rakennustunnus 
 

 
Rakennuksen tyyppi * 

☐ omakotitalo     ☐ vapaa-ajan asuinrakennus 

☐ paritalo     ☐ rivitalo     ☐ kerrostalo            asuinhuoneistojen lukumäärä   _________ 
 
 
Kolmannen kiinteistön tiedot 
 

Osoite  * 
 

Postinumero ja -toimipaikka  * 
 

Kiinteistötunnus Pysyvä rakennustunnus 
 

 
Rakennuksen tyyppi * 

☐ omakotitalo     ☐ vapaa-ajan asuinrakennus 

☐ paritalo     ☐ rivitalo     ☐ kerrostalo            asuinhuoneistojen lukumäärä   _________ 
 
 
Neljännen kiinteistön tiedot 
 

Osoite  * 
 

Postinumero ja -toimipaikka  * 
 

Kiinteistötunnus Pysyvä rakennustunnus 
 

 
Rakennuksen tyyppi * 

☐ omakotitalo     ☐ vapaa-ajan asuinrakennus 

☐ paritalo     ☐ rivitalo     ☐ kerrostalo            asuinhuoneistojen lukumäärä   _________ 
 
 
Viidennen kiinteistön tiedot 
 

Osoite  * 
 

Postinumero ja -toimipaikka  * 
 

Kiinteistötunnus Pysyvä rakennustunnus 
 

 
Rakennuksen tyyppi * 

☐ omakotitalo     ☐ vapaa-ajan asuinrakennus 

☐ paritalo     ☐ rivitalo     ☐ kerrostalo            asuinhuoneistojen lukumäärä   _________ 
 
 
 


