
 

1. Kiinteistön haltijan yhteystiedot 

Kiinteistön haltijaksi ilmoitetaan kiinteistön omistaja tai esimerkiksi kiinteistön vuokralainen.  

Huom! Mikäli ilmoitat kompostoinnista vapaa-ajan asunnollasi, muista merkitä tähän kenttään 

postiosoitteesi. Kompostointi-ilmoituksen vastauskirje lähetetään sinulle postitse, minkä vuoksi 

postiosoite on tärkeä.  

 

2. Tiedot kiinteistöstä, jolla biojätettä syntyy 

Ilmoita tässä kohdassa sen kiinteistön tiedot, jota kompostointi-ilmoitus koskee ja jolla biojätettä 

syntyy. Kiinteistörekisteritunnuksen löydät esimerkiksi Kansalaisen karttapaikka -palvelusta tai 

kiinteistövero-otteelta. Mikäli kiinteistörekisteritunnus ei ole löydettävissä, voit jättää kentän myös 

tyhjäksi. Merkitse tällöin kuitenkin kiinteistön osoitetieto selkeästi ilmoitukselle. 

Rakennustyypiksi valitaan asuinrakennuksen tyyppi, esimerkiksi yhden asunnon talo (omakotitalo). 

Muu, mikä -kohdassa voit ilmoittaa, mikäli kyseessä on esimerkiksi pienkerrostalo tai rivitalo. 

Asuntojen lukumäärä tarkoittaa sitä, kuinka monta asuntoa rakennuksessa on, joiden 

kompostoinnista ilmoitetaan. Tällä ei tarkoiteta huoneiden lukumäärää asunnossa. Omakotitalot ja 

mökit ovat useimmiten yhden asunnon rakennuksia, paritalot kahden asunnon rakennuksia. Esim. jos 

ilmoitat paritalon kompostoinnista, merkitse lukumäärä sen mukaan, ilmoitatko oman asuntosi vai 

molempien asuntojen kompostoinnista. 

Kiinteistön käyttö Merkitse tähän kohtaan, onko kyseessä ympärivuoden asuttu eli vakituisessa 

käytössä oleva kiinteistö vai osan vuodesta käytössä oleva kiinteistö, kuten vapaa-ajan asunnot yleensä 

ovat. 

 

3. Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista vastaavan henkilön nimi 

ja yhteystiedot 

Täytä tämä kohta vain, jos kompostoinnista vastaava henkilö on eri kuin kohdassa 1 ilmoitettu 

kiinteistön haltija. Kompostoinnista vastaava henkilö tarkoittaa henkilöä, joka pääasiallisesti vastaa 

kompostin käytöstä ja sen hoidosta. 

http://www.tampere.fi/kompostointi
http://www.asioin.fi/
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/


 
 

4. Keittiössä syntyvän biojätteen kompostointi 

Valitse ensin kiinteistöä parhaiten kuvaava vaihtoehto: 

Kiinteistöllä kompostoidaan vain omalla kiinteistöllä syntyvää biojätettä 

➔ Kun kyseessä on vain omassa käytössäsi oleva kompostori. 

Kiinteistölläni on kimppakompostori. 

➔ Kun kyseessä on useamman kiinteistön yhteisessä käytössä oleva kompostori, joka sijaitsee 

sinun kiinteistölläsi.  

Käytän kiinteistöjen yhteistä kimppakompostoria, joka ei ole kiinteistölläni.  

➔ Kun käytät kimppakompostoria, joka ei ole kiinteistölläsi. Kyseessä on tällöin yhteisen 

kompostorin osakas, joka saa käyttää esim. naapurin kompostoria biojätteensä käsittelyyn. 

Muista täyttää kohta 5 ja ilmoita siinä kimppakompostorin sijainti.  

 

Huom! Muista varmistaa, että kimppakompostorin vastuuhenkilö tekee myös ilmoituksen 

kompostoinnista kiinteistöllään ja ilmoittaa olevansa yhteiskäytössä olevasta 

kimppakompostorista vastaava henkilö. Et voi ilmoittaa käyttäväsi toisen kiinteistön 

kompostoria, ellei kompostorin vastuuhenkilö ole myös ilmoituksellaan kertonut, että 

kompostori on yhteiskäytössä. 

 

Täytä sen jälkeen seuraavat kohdat: 

Biojätettä lisätään kompostoriin 

Valitse omaa kompostointiasi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Jos lisäät biojätettä kompostoriin ympäri 

vuoden eli myös talviajalla, valitse ympäri vuoden. Jos lisäät biojätettä kompostoriin pääasiassa vain 

kesäaikaan, valitse kesäaika. Mikäli bokashoit talvikauden ja kompostointi jatkuu bokashimenetelmällä 

käsitellystä biojätteestä vasta keväällä, merkitse silti, että biojätettä käsitellään ympäri vuoden.  

Kompostorin tilavuus 

Ilmoita tässä kompostorin arvioitu tilavuus. Huom! Tässä tarkoitetaan vain varsinaista kompostoria, 

johon biojätteet lisätään ensimmäiseksi. Jälkikompostointiin tarkoitettujen kompostoreiden tai 

astioiden tilavuutta ei tarvitse ilmoittaa. Mikäli kyseessä on bokashi ja jälkikompostori, voit ilmoittaa 

myös yhteistilavuuden. 

Kompostorin rakenne 

Valitse kompostorin rakennetta parhaiten kuvaava vaihtoehto. Perinteiset kompostorit jaetaan 

tehdasvalmisteisiin elintarvikebiojätteen käsittelyyn tarkoitettuihin kompostoreihin sekä omatekoisiin 

elintarvikebiojätteen käsittelyyn soveltuviin kompostoreihin. Lisäksi mahdollista on kompostoida myös 

bokashi-menetelmällä esikäsiteltyä biojätettä, kun jälkikompostoi biojätteen kompostorissa ennen sen 

käyttöä puutarhassa. 

 



 
 

5. Kiinteistön osoite, jolla kimppakompostori sijaitsee 

Täytä tämä kohta vain, jos käytät kimppakompostoria, joka ei sijaitse sinun kiinteistölläsi. Tällä tiedolla 

tunnistetaan osakkaat yhteiskompostorin käyttäjiksi. 

 

6. Allekirjoitus 

Hienoa, kompostointi-ilmoitus on nyt täytetty! Muista vielä tarkistaa ilmoittamasi tiedot huolellisesti ja 

allekirjoita ilmoitus. Tiedot tarvitaan lakisääteiseen rekisteriin ja puutteellisesti täytetty ilmoitus ei riitä 

rekisteriin merkitsemiseen sellaisenaan. Huom! Jos palautat kompostointi-ilmoituksen sähköpostitse, ei 

lomakkeelle tarvita allekirjoitusta. Postitse lähetettäessä allekirjoitus vaaditaan. 

 

1. Sähköpostitse jatehuoltolautakunta@tampere.fi 

Voit toimittaa kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle sähköpostitse. Täytä tiedot pdf-

lomakkeelle, tallenna tiedosto omalle laitteellesi ja lähetä tiedosto sen jälkeen sähköpostin 

liitetiedostona osoitteeseen jatehuoltolautakunta@tampere.fi. Tarkista vielä ennen lähetystä, että 

lomakkeen tiedot ovat tallentuneet liitteenä olevalle pdf-tiedostolle. Sähköpostitse lähetettäessä 

lomakkeelle ei tarvita allekirjoitusta. Saat automaattisen vastausviestin jätehuoltoviranomaiselta 

sähköpostin vastaanottamisesta. Voit tämän jälkeen odottaa rauhassa jätehuoltoviranomaisen 

vastausta ilmoitukseesi. 

 

2. Postitse: Alueellinen jätehuoltoviranomainen, PL 487, 33101 Tampere 

Voit toimittaa kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle myös postitse. Voit joko tulostaa 

lomakkeen tai tarvittaessa pyytää paperisen lomakkeen jätehuoltoviranomaiselta. Lähetämme 

lomakkeen sinulle tällöin postitse täytettäväksi. Voit pyytää paperilomakkeen sähköpostitse tai 

puhelimitse. Yhteystiedot löydät jätehuoltoviranomaisen internet-sivuilta. 

 

Mitä tapahtuu ilmoituksen jättämisen jälkeen? 

Ilmoituksesi tallentuu jätehuoltoviranomaisen järjestelmään. Kun ilmoitus on käsitelty, saat 

vastauskirjeen ilmoitukseesi. Ilmoitusten tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätelain 143 §:n 

mukaiseen rekisteriin jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä. Jätehuolto- tai 

ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa kompostorin asianmukaisuuden ja 

toimivuuden. 

mailto:jatehuoltolautakunta@tampere.fi
mailto:jatehuoltolautakunta@tampere.fi
https://www.tampere.fi/organisaatio/alueellinen-jatehuoltolautakunta/jatehuollon-yksikon-yhteystiedot

