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ILMOITUS BIOJÄTTEEN KOMPOSTOINNISTA 
 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle biojätteen eli biologisesti hajoavan elintarvike- ja 
keittiönjätteen kompostoinnista kiinteistöllä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.  
 
Ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Samoin toiminnan lopetta-
misesta tulee ilmoittaa kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnista, kuten toiminnan jatkumi-
sesta ja olennaisista muutoksista, on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.  
 

 Ilmoitus kompostoinnin aloittamisesta  Ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta 
 Kompostoinnin tietojen muutos / päivitys 

 
1. Kiinteistön tiedot, jossa syntyvää biojätettä kompostoidaan 

Kiinteistön osoite 

      

Sijaintikunta 

      

Kiinteistötunnus tai rakennustunnus 

      

Rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä 
  omakotitalo 

  paritalo tai rivitalo, asuinhuoneistojen lukumäärä        

  kerrostalo, asuinhuoneistojen lukumäärä        

  vapaa-ajan asunto, asuinhuoneistojen lukumäärä        

  muu rakennus, mikä       , asuinhuoneistojen lukumäärä        

 
2. Kiinteistön haltijan tiedot 

Nimi 

      

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelin 

      

 
3. Kompostoinnista vastaavan tiedot 

  Asuinkiinteistön haltija vastaa kompostoinnista. Tiedot on annettu kohdassa 2. 

  Kompostoinnista vastaava on eri henkilö. Täytä nimi ja yhteystiedot alle. 

Nimi 

      

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelin 
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4. Yhteiskompostointi: mahdolliset muut kiinteistöt, joilta peräisin olevaa biojätettä kompostoi-
daan yhdessä 

  Kompostorissa käsitellään enintään kolmen muun lähellä sijaitsevan kiinteistön biojätettä. Anna 
näiden kiinteistöjen tiedot alla tai erillisellä liitteellä.  

 
Yhteistä kompostoria käyttävä kiinteistö 2 

Kiinteistön osoite 

      

Sijaintikunta 

      

Kiinteistötunnus tai rakennustunnus 

      

Rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä 
  omakotitalo 

  paritalo tai rivitalo, asuntojen lukumäärä        

  kerrostalo, asuntojen lukumäärä        

  vapaa-ajan asunto, asuntojen lukumäärä        

  muu rakennus, mikä       , asuntojen lukumäärä        

Kiinteistön haltijan nimi 

      

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelin 

      

 
Yhteistä kompostoria käyttävä kiinteistö 3 

Kiinteistön osoite 

      

Sijaintikunta 

      

Kiinteistötunnus tai rakennustunnus 

      

Rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä 
  omakotitalo 

  paritalo tai rivitalo, asuntojen lukumäärä        

  kerrostalo, asuntojen lukumäärä        

  vapaa-ajan asunto, asuntojen lukumäärä        

  muu rakennus, mikä       , asuntojen lukumäärä        

Kiinteistön haltijan nimi 

      

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelin 

      

 
Jos yhteistä kompostoria käyttää edellisten lisäksi neljäs kiinteistö, anna sen tiedot erillisellä liitteellä. 
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5. Tiedot biojätteen kompostoinnista 

Kompostorin sijainti 
  Kompostori sijaitsee kohdassa 1. ilmoitetulla kiinteistöllä 

  Kompostori sijaitsee muualla, osoitteessa        

Kompostorin tyyppi 
  Tehdasvalmisteinen 
  Itse rakennettu 

Kompostorin rakenne 
  Kompostorissa on umpinaiset pohja, kansi ja seinät 
  Kompostori on hyvin ilmastoitu 
  Kompostori on suojattu eläinten pääsyltä 
  Kompostori on lämpöeristetty 

Biojätteen kompostoreiden lukumäärä        kpl 

Kompostorin/-eiden käyttötilavuus yhteensä        litraa 

Kompostorin/-eiden käyttökuukaudet vuodessa 
  Kompostointi on ympärivuotista. 
  Kompostointi on osavuotista. Merkitse käyttökuukaudet vuodessa: 
  tammikuu 
  helmikuu 
  maaliskuu 

  huhtikuu 
  toukokuu 
  kesäkuu 

  heinäkuu 
  elokuu 
  syyskuu 

  lokakuu 
  marraskuu 
  joulukuu 

Kompostoinnin aloittamisajankohta (vain uudet ilmoitukset)        (merkitse kuukausi ja vuosi)  

Kompostoinnin lopettamisajankohta (vain lopettamisilmoitukset)        (merkitse kuukausi ja vuosi)  
 
6. Kompostoinnista vastaavan vakuutus 

  Vakuutan ilmoituksessa olevat tiedot oikeiksi. Olen lukenut biojätteen kompostointia koskevat 
säännökset ja määräykset (liitteenä). Sitoudun ilmoittamaan tässä ilmoituksessa kuvatun biojätteen 
kompostoinnin jatkumisesta tai toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista vähintään viiden 
vuoden välein jätehuoltoviranomaiselle. Lisäksi sitoudun ilmoittamaan kompostoinnin lopettami-
sesta kahden kuukauden sisällä toiminnan päättymisestä. 

Päiväys        

Nimi        

Syntymäaika        

 
 
 
 
 
 

Säännökset biojätteen kompostoinnista jätelaissa ja jäteasetuksessa 
 
Kiinteistöllä tapahtuva pienimuotoinen jätteen käsittely (kompostointi) (jätelaki 646/2011, 41 a §) 
Jätteen haltija voi itse käsitellä biojätteen kiinteistöllään tai luovuttaa sen käsiteltäväksi naapurikiinteis-
töllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsittely on pienimuotoista 
ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. 
 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L5P41a
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Jätteen haltijan on annettava tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä 
kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, jätteen haltijan on ilmoitet-
tava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot kompos-
tointirekisteriin. 
 
Jätteen pienimuotoinen käsittely kiinteistöllä (jäteasetus 978/2021, 12 §) 
Biojätettä kiinteistöllä pienimuotoisesti käsittelevän on huolehdittava siitä, että: 
- käsittelylaitteisto sijoitetaan ja rakennetaan, ja sen käyttö ja kunnossapito hoidetaan niin, ettei siitä 

aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle; 
- käsittelylaitteiston kapasiteetti suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että se riittää kiinteistöllä syntyvän 

jätteen käsittelyyn käsittelyprosessin vaatima aika huomioon ottaen; 
- käsittelylaitteistoon ei sijoiteta jätteitä, joita käsittelyprosessissa ei ole suunniteltu käsiteltäväksi tai 

jotka haittaavat syntyvän lopputuotteen käyttöä; 
- jätettä käsitellään vain sitä varten suunnitellussa suljetussa laitteistossa, johon haittaeläinten pääsy 

on estetty ja josta ei pääse valumavesiä maaperään ja joka on talvella käytettäessä tarvittaessa läm-
pöeristetty; 

- käsittelyssä syntyvä lopputuote hyödynnetään terveyttä ja ympäristöä vaarantamatta. 
 
Kunnan jätehuoltoviranomaiselle annettavat tiedot biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiin-
teistöllä (jäteasetus 978/2021, 43 §) 
Jätteen haltijan on annettava pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä (kompostoinnista) kiinteistöllä kun-
nan jätehuoltoviranomaiselle vähintään seuraavat tiedot: 
1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- 
tai rakennustunnus; 
2) rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta; 
3) jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot; 
4) käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä. 
 
Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ei tarvitse antaa tietoja pelkän puutarhajätteen pienimuotoisesta käsit-
telystä kiinteistöllä. 
 
Edellä mainitut tiedot on annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa biojät-
teen pienimuotoisen käsittelyn aloittamisesta. Pienimuotoisen käsittelyn lopettamisesta on ilmoitettava 
kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toiminta lopetetaan. Tieto pieni-
muotoisen käsittelyn jatkumisesta ja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä vähintään vii-
den vuoden välein. 
 
Kompostointia koskevat kunnalliset jätehuoltomääräykset 
 
Enintään neljä naapurikiinteistöä tai muuta lähekkäin sijaitsevaa kiinteistöä voivat käyttää yhteistä kom-
postoria. Yhteiselle kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, jonka on ilmoitettava viranomaiselle tiedot 
yhteisessä kompostorissa kompostoitavista jätteistä sekä kiinteistöistä, joilta jätteitä otetaan vastaan yh-
teisessä kompostorissa kompostoitavaksi. 
 
Uudenkaupungin kaupungin alueella kompostorin on oltava lämpöeristetty, jos kompostointi on ympäri-
vuotista tai tapahtuu taajamassa. 
  

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978#Pidm45949345673600
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978#Pidm45949344291168
https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset
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Ilmoituksen täyttöohjeet 
 
1. Kiinteistön tiedot, jossa syntyvää biojätettä kompostoidaan 
Anna kiinteistön lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä sijaintikunta. Täytä kiinteistötunnus tai 
asuinrakennuksen pysyvä rakennustunnus. Valitse listalta rakennuksen tyyppi ja merkitse asuinhuoneis-
tojen määrä muusta kuin omakotitalosta.  
 
2. Kiinteistön haltijan tiedot 
Anna edellisessä kohdassa ilmoitetun kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot. 
 
3. Kompostoinnista vastaavan tiedot 
Jos kompostoinnista vastaa kiinteistön haltija, laita rasti ruutuun. Muussa tapauksessa täytä kompostoin-
nin vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot. Jos kompostoinnista vastaa yritys tai muu organisaatio, ilmoita 
sen yhteystiedot. 
 
4. Mahdolliset muut kiinteistöt, joilta peräisin olevaa biojätettä kompostoidaan yhdessä 
Jos lähellä sijaitsevat kiinteistöt kompostoivat biojätettä yhdessä, ilmoita yhteistä kompostoria käyttävistä 
kiinteistöistä vastaavat tiedot kuin kohdissa 1. ja 2. 
 
5. Tiedot kompostoinnista 
Ilmoita kompostorin sijainti. Valitse, onko kompostori tehdasvalmisteinen vai omatekoinen, ja ilmoita teh-
dasvalmisteisesta merkki ja malli, mikäli ne ovat tiedossa. Merkitse kompostorin käyttötilavuus litroina. 
Valitse listalta kompostorin rakenteen ominaisuudet. Ilmoita, minä kuukausina vuodessa kompostoria 
käytetään. Jos ilmoitat kompostoinnin aloittamisesta, anna tieto kompostoinnin aloittamisajankohdasta 
(kuukausi ja vuosiluku). Lopettamisilmoitukseen merkitään lopettamisajankohta (kuukausi ja vuosiluku). 
 
Lomakkeen palautusosoite: 
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
Turun kaupunki 
Kaupunkiympäristö 
PL 355 
20101 TURKU 
 
tai sähköpostiosoite: jatehuoltolautakunta@turku.fi 
 
Ilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa: www.turku.fi/jatehuoltolautakunta > Asiointi ja lomakkeet 
 
Ilmoituksen käsittely jätehuoltoviranomaisessa 
 
Jätehuoltoviranomainen merkitsee lomakkeella ilmoitetut tiedot jätehuoltoviranomaisen rekisteriin. Viran-
omainen ottaa yhteyttä kompostoinnista vastaavaan, mikäli kompostointi ei ole lainsäädännön ja jäte-
huoltomääräysten mukainen. Tietoja käytetään biojätteen keräyksen seurantaan ja valvontaan, suunnit-
teluun ja raportointiin sekä muihin viranomaistehtäviin. 
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on osa Turun kaupungin organisaatiota. Jätehuoltoviranomaisen 
rekisterin rekisteriseloste löytyy Turun kaupungin rekisteriselostejärjestelmästä:  
https://rekisteri.turku.fi  

mailto:jatehuoltolautakunta@turku.fi
http://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta
https://rekisteri.turku.fi/
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