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Jätteenkuljetuksen järjestäminen Padasjoella
1. Minulla ei vielä ole jätteenkuljetussopimusta
Sinun tulee tehdä jätehuoltosopimus alueella toimivan jätteenkuljettajan kanssa.
Sekajäteastian tyhjennysväliksi voit sopia enintään 2 viikkoa ja energiajäteastian tyhjennysväliksi enintään
16 viikkoa. Mikäli erottelet ja kompostoit biojätteen (ruuantähteet), voi sopia sekajäteastialle tyhjennysväliksi
enintään 16 viikkoa. Tee ilmoitus biojätteen kompostoinnista Päijät-Hämeen jätelautakunnalle.
2. Käytän tiekunnan tai jonkin muun tahon ylläpitämää jätepistettä tai naapurin kanssa yhteistä
jäteastiaa
Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää samassa tai viereisissä
kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt.
Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää
• kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä,
• kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai ‐tiestön varrella tai
• vapaa‐ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen
tai kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.
Jätepisteen tai yhteisen jäteastian vastuuhenkilön tulee tehdä ilmoitus yhteistä jätepistettä tai jäteastiasta
käyttävistä kiinteistöistä jätelautakunnalle.
3. Minulta ei synny jätettä. Vien vähäiset jätteet itse jäteasemalle
Kiinteistöä ei voi vapauttaa jätehuollosta, jos perusteluna on vähäinen jätemäärä, kiinteistön haltijan ikä tai
terveydentila tai jätteiden omatoiminen käsittely ja kuljettaminen. Jätteiden hävittäminen polttamalla on
kielletty. Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty.
Sinun tulee tehdä jätehuoltosopimus alueella toimivan jätteenkuljettajan kanssa, kts ohje kohdasta 1.
(Minulla ei vielä ole jätteenkuljetussopimusta).
4. Käytän rakennusta osan vuodesta tai rakennus on pois käytöstä
Mikäli rakennus on tällä hetkellä pois käytöstä (esim. kesämökki), tulee sinun järjestää jätehuolto viimeistään
silloin kun asunto otetaan käyttöön, kts ohje kohdasta 1 (minulla ei vielä ole jätteenkuljetussopimusta).
Jatkossa voit keskeyttää jätteenkuljetuksen määräajaksi, mikäli kiinteistö on tyhjillään yhtäjaksoisesti yli 4
viikkoa. Alle vuoden kestävästä jätteenkuljetuksen keskeytyksestä ilmoitetaan jätteenkuljetuksen
asiakaspalveluun.
Mikäli rakennus on kokonaan pois käytöstä yhtäjaksoisesti vuoden tai yli vuoden, tee hakemus
jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi jätelautakunnalle.
5. Rakennus on käyttökelvoton tai sitä ei enää ole
Kiinteistön asuinrakennus tai vapaa-ajan asunto on todistetusti käyttökelvoton tai se on purettu. Tee
jätelautakunnalle hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi.
Lomakkeet
Kaikki ilmoitukset ja hakemukset jätelautakunnalle tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Lomakkeet ovat
verkkosivuilla www.lahti.fi/jatelautakunta. Hakemuksia ja ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse. Paperisen
ilmoitus- tai hakemuslomakkeen voi noutaa kunnan palvelupisteestä.
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