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Jätehuoltoviranomainen 

Kompostointi-ilmoitus 

Tee ilmoitus elintarvikebiojätteen kompostoinnista tällä lomakkeella. Puutarhajätteen 

kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta. 

 Ilmoitan kompostoinnin aloittamisesta alla mainittua kiinteistöä koskien 

 Ilmoitan kompostoinnin lopettamisesta alla mainittua kiinteistöä koskien 

 

1. Kompostoivan kiinteistön tiedot 

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

              

Kiinteistötunnus 

       

Rakennuksen tyyppi 

 Omakotitalo  Paritalo  Rivitalo  Kerrostalo  Vapaa-ajan asunto 

 Muu, mikä?        

Asuinhuoneistojen lukumäärä        

2. Kiinteistön haltijan yhteystiedot 

Etunimi Sukunimi 

              

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

              

Yrityksen tai yhdistyksen nimi Y-tunnus 

              

Puhelinnumero Sähköposti 
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3. Kompostorin tiedot 

Kompostorin/kompostorien käyttötilavuus yhteensä litroina        

Kompostori on 

 Tehdasvalmisteinen, merkki tai malli        

 Omatekoinen, lyhyt kuvaus kompostorin rakenteesta 

      

Kompostori on  Suljettu/tiiviskantinen  Haittaeläinsuojattu  Lämpöeristetty 

4. Kuukaudet, jolloin kiinteistöllä kompostoidaan elintarvikebiojätettä 

 Kompostoin ympärivuotisesti 

TAI kompostoin seuraavina kuukausina: 

 Tammikuu  Helmikuu  Maaliskuu  Huhtikuu  Toukokuu  Kesäkuu 

 Heinäkuu  Elokuu  Syyskuu  Lokakuu  Marraskuu  Joulukuu 

5. Kompostoinnista vastaava henkilö 

Täytä vain, jos eri kuin kohdan 2 tiedot. 

Etunimi Sukunimi 

              

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

              

Yrityksen tai yhdistyksen nimi Y-tunnus 

              

Puhelinnumero Sähköposti 
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6. Kompostoria käyttävien kiinteistöjen lukumäärä 

 Kompostoria käyttää yksi kiinteistö, joka on ilmoitettu yllä kohdassa 1. 

 Kompostori on useamman kiinteistön yhteinen kompostori (kimppakompostori). Ilmoita 

muiden kompostoivien kiinteistöjen tiedot sivulla 4. 

7. Lisätietoja 

      

8. Allekirjoitus 

Olen lukenut annetut ohjeet ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

Paikka Päivämäärä 

              

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

  

      

9. Lomakkeen palautus 

Raahen jätehuoltoviranomainen 

Raahen kaupunki, Tekninen keskus 

Rantakatu 8E, 92100 Raahe 

Sähköposti: ymparisto@raahe.fi  

 

Ilmoitus saapunut (viranomainen täyttää)        
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2. Kompostoivan kiinteistön tiedot

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Kiinteistötunnus 

Rakennuksen tyyppi 

 Omakotitalo  Paritalo  Rivitalo  Kerrostalo  Vapaa-ajan asunto 

 Muu, mikä? 

Asuinhuoneistojen lukumäärä 

3. Kompostoivan kiinteistön tiedot

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Kiinteistötunnus 

Rakennuksen tyyppi 

 Omakotitalo  Paritalo  Rivitalo  Kerrostalo  Vapaa-ajan asunto 

 Muu, mikä? 

Asuinhuoneistojen lukumäärä 

4. Kompostoivan kiinteistön tiedot

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Kiinteistötunnus 

Rakennuksen tyyppi 

 Omakotitalo  Paritalo  Rivitalo  Kerrostalo  Vapaa-ajan asunto 

 Muu, mikä? 

Asuinhuoneistojen lukumäärä 
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