Jätekimppa -ohje
Miksi perustaa jätekimppa?
Yhteinen jäteastia lähinaapurin kanssa on usein järkevä ja edullinen vaihtoehto järjestää kiinteistösi
jätehuolto. Voit perustaa kimpan yhden tai useamman lähinaapurisi kanssa. Jätekimppa on hyvä
vaihtoehto varsinkin silloin, kun kiinteistölläsi syntyy epäsäännöllisesti jätettä tai jätettä syntyy hyvin
pieniä määriä.

Mitä jätteitä kimppa-astialla voidaan kerätä?
Kimppa perustetaan yleensä sekajätteen tai biojätteen erilliskeräystä varten. Myös muut jätelajit kuten
kartonki, metalli tai vaikkapa pakkauslasi voivat olla mahdollisia riippuen kimpan sijainnista.

Miten kimppa perustetaan?
Kimpasta tehdään kirjallinen sopimus, josta selviää:
•

kerättävät jätelajit

•

yhteisen astian sijainti, koko ja lukumäärä sekä toive astian tyhjennysväleistä

•

kimpan yhdyshenkilö eli kimppa-isäntä

•

kimpan osakkaat (kiinteistön osoite, kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot)

•

osakkaiden laskutusprosentit muodostuvassa jätemaksussa

Kimpan yhteyshenkilö eli ns. kimppa-isäntä kokoaa yhteistä jäteastiaa käyttävät kiinteistöt sopimukseen.
Palauttakaa täytetty lomake asiakaspalveluumme lomakkeessa mainittuun postiosoitteeseen tai lähetä
se asiakaspalvelumme sähköpostiosoitteeseen.

Mistä löydän kimppa-sopimuksen lomakkeen?
Kimppasopimuksen voit täyttää ja tulostaa oheisesta liitetiedostosta.

Miten usein kimppa-astiaa tyhjennetään?
Kimppa-astiaa tyhjennetään samoilla periaatteilla kuin muitakin jäteastioita. Tyhjennysväleihin
vaikuttavat mm. kerättävä jätelaji ja vuodenaika. Jäteastioiden tyhjennysväleistä määrätään tarkemmin
yleisissä jätehuoltomääräyksissä.

Miten kimppa laskutetaan?
Kimppa-astian laskutus perustuu kerättävään jätelajiin, astian tilavuuteen ja tyhjennystiheyteen.
Kimppa-astian käyttö voidaan laskuttaa kahdella eri tavalla:
1) Yhteisastian tyhjennyksistä lähetetään lasku vain kimppa-isännälle, joka perii itse kultakin
kimpan taloudelta osuutensa. Jätehuolto lähettää joka tapauksessa jokaiselle kimpan taloudelle
oman perusmaksulaskunsa kiinteistön tyypin mukaan.
2) Yhteisastian tyhjennysmaksut jaetaan valmiiksi osakkaiden kesken jätehuollon laskutuksessa
kimppa-ilmoituksessa annetuilla prosenttisosuuksilla. Jokainen osakas saa oman laskun. Kimpan
lasku jaetaan oletusarvoisesti suoraan asiakaspalvelussamme sen mukaan, onko osakkaalla
kyseessä vakituinen asunto vai vapaa-ajan asunto.

Miten toimitaan, jos kimppa-astian sopimukseen tulee muutoksia?
Mikäli olemassa olevaan kimppaan tulee muutoksia tai haluat liittyä jonkin olemassa olevan kimpan
jäseneksi, sovi asiasta kimppa-isännän kanssa. Kimppa-isäntä ilmoittaa muutoksesta jätehuollon
asiakaspalveluun. Kimppa-isäntä hoitaa käytännön asioista tiedottamisen kimpan osakkaiden välillä.
Kimpasta on mahdollista erota ilman kimppa-isännän suostumusta. Asiasta on hyvä kuitenkin ilmoittaa
suoraan myös kimppa-isännälle.

