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JÄTEASTIAN YHTEISKÄYTTÖILMOITUS 
(kimppa) 

Viranomainen täyttää 
vastaanotettu 
pvm 

 

käsittelynro 
 

 

käsittelijä 
 

 

 

1. Kimpan isännän tiedot 
Kimpan isännän nimi 

 
Puhelin  

Kimpan isännän osoite 
 

Sijaintikunta 
 

Sijaintikylä 
 

 
2. Jäteastian tyhjennysosoite 

Rakennustunnus 

Jäteastian tyhjennysosoite 

 
3. Kimpan jäteastiat 

 Jäteastian 
koko 

(litraa) 
Jätehuoltoyritys Kimpan 

aloituspvm 

Tyhjennysväli 
(viikkoa) 

Kesällä Talvella 

☐ Sekajäte energiaksi      

☐ Biojäte      

☐ Muovipakkaukset      

☐ Lasi-, keramiikka- ja 
metallijäte 

     

☐ Kartonkipakkaukset      

☐ Paperi      

 
4. Kimpan muut osakkaat (Huom! Kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava ilmoitus) 

Nimi Osoite Etäisyys 
jäteastiaan 
(km) 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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5. Kimppaisännän allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitamme Ekokympille mahdollisista hakemuksen perusteluihin 
vaikuttavista muutoksista 

Paikka 
 

Päiväys 
 

. 
 

20 
  

    
 

 
 
Hakemus toimitetaan osoitteeseen: 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Viestitie 2, 87700 KAJAANI, fax (08) 636 614 
tai ALLEKIRJOITETTUNA JA SKANNATTUNA laskutus@ekokymppi.fi 
 
Hakemuksen mahdollisesti aiheuttamat muutokset astuvat voimaan hakemuksen vireilletulopäivästä 
lukien. 
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