
hei naapuri!

Tehdäänkö yhdessä ympäristöteko ja perustetaan jätekimppa? 
Etsin naapureita osakkaiksi jätekimppaan.

Yhteinen jäteastia eli jätekimppa

• mahdollistaa meille edullisemmat jätteen tyhjennyshinnat
• tyhjennysmaksut jaetaan meidän kesken ja saamme omat laskut
• jäteastia voi olla sinun tai minun pihalla

Yhteinen jäteastia eli jätekimppa jätehuollon järjestämisen tapana

Naapurikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpasta. Yhteisiä 
jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen. Myös kompostori voi olla 
useamman kiinteistön käytössä.

Jätekimpan voivat muodostaa esim. naapurikiinteistöt tai saman yksityistien varrella 
sijaitsevat kiinteistöt. Lue lisää salpakierto.fi -> kiinteistön jätehuolto -> jätekimppa tai
lahti.fi/jatehuoltoviranomainen

Olen valmis toimimaan jätekimppamme vastuuhenkilönä ja ilmoittamaan jätekimpan osakkaiden 
tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset aina sekä jätehuollon asiakaspalveluun, että Lahden seudun 
jätehuoltoviranomaiselle.

Terkuin naapurisi:

Jos olet halukas lähtemään kanssani jätekimppaan, palaute lomake minulle 
yhteystietojesi kera: 

LÄHTISITKÖ
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