KODIN ja VAPAA-AJAN ASUNNON JÄTEHUOLLON ABC - JOROINEN

7/2013 SH

Jätteen keräilyä, kuljetusta ja käsittelyä hoitaa Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä. Jäteautojen reittiverkostot kattavat koko
kunnan alueen ympäri vuoden. Keräykseen liittyminen, jätekuljetukset ja -astiat sekä laskutus tapahtuu keskitetysti jätehuollon
asiakaspalvelunumerosta: 020 610 9760 (numero muuttunut 1.6.2013) sekä sähköpostilla: jatehuolto.varkaus@taitoa.fi .
Jokaisen jätettä tuottavan kiinteistön eli myös loma-asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen (Jätelaki 41 §).
Voit liittyä jätehuoltoon tekemällä jätetehuoltosopimuksen jätehuollon asiakaspalvelussa ja valitsemalla
Aluekeräyspisteiden sijainti: Kaitainen,
jokin seuraavista vaihtoehdoista (A - D):
Kerisalo, Lahnalahti, Maavesi ja Tahkoranta
A. Hankkimalla tai vuokraamalla oman kiinteistökohtaisen jäteastian (astiaa voi vuokrata vaikka vain
esim. kesäajalle, jos kyseessä on kesäajan loma-asunto) ja sille sopiva tyhjennysrytmi. Jäteastian voi
Pelkkä jätehuollon perusmaksu ei oikeuta
ostaa myös itse kaupasta.
aluekeräyspisteen käyttöön.
B. Liittymällä naapurin suostumuksella hänen jäteastiaansa (=kahden kimppa)
C. Perustamalla uuden tai liittymällä yhteiseen jäteastiaan useamman naapurin tai esim. tieosakkaiden
Aluekeräyspistemaksut vuonna 2013:
kesken (=iso kimppa)
Loma-asunto: 35,28 €/vuosi
D. Liittymällä yhteisen sekajätepisteen (ns. aluekeräyspiste) käyttäjäksi, mikäli kiinteistölle ei voida
Vakituinen asunto 75,60 €/vuosi.
järjestää kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta vaikeiden kuljetusyhteyksien vuoksi (mm. saaressa
sijaitsevat kiinteistöt). Aluekeräyspisteet ovat tarkoitettu vain pienille määrille kotitalousjätteitä.
Vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, hyötyjätteet, puutavara ja isot jätteet (esim. huonekalut) tulee toimittaa
omiin vastaanottopisteisiinsä, kierrätykseen tai Riikinnevan jätelaitokselle, osoite: Riikinnevantie 153, Leppävirta.

LAJITTELU kannattaa tehdä mahdollisimman pitkälle. Tällöin säästät rahaa ja luonnonvaroja. Tavoitteena on vähentää loppusijoitettavan
jätteen määrää.
Lajitellut hyötyjätteet (pienmetalli, keräyslasi, -kartonki ja -paperi) voi viedä veloituksetta Ekopisteisiin. Osassa Ekopisteitä on myös Uff:n vaatekeräys
käyttökelpoisille ja puhtaille kodintekstiileille. Yleisiä muovin tai biojätteen hyötykeräyspisteitä ei ole toistaiseksi lainkaan kunnan
alueella. Ekopisteet sijaitsevat:
– S-Market, Mutalantie 3
(myös UFF-vaatekeräys)
– Lahnalahti, Virtasalmen ja Lahnalahdentien risteys
(ei keräyskartongin keräystä)
– Kerisalo, koulun urheilukentän vieressä, Kerisalontie 834
(myös UFF-vaatekeräys)
– Maaveden koulu, Harjutie 23
– Kuvansi, K-kauppa Roponen, Valtatie 1
(myös UFF-vaatekeräys)
Pyydä ilmainen

KOMPOSTOINTI
o Tavoitteena biojätteen lajittelu erilleen muusta jätteestä
o Elintarvikejätteen kompostointi tulee tehdä lämpöeristetyssä sekä haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa
o Ei liian lähelle kaivoa (15m) tai tontin rajaa (5m) ilman naapurin suostumusta

lajitteluopas kuntien
jäteneuvojalta
p. 040 8311 492 tai
tulosta www-sivuilta !

PUUTARHAJÄTE
o otetaan vastaan kunnan varikolla, Asematie 12, auki ma-pe 7-15.30 (toukokuussa auki myös viikonloppuisin klo 9-14)

EROTIN- ja SAOSTUSKAIVOT
o

Keski-Savon Jätehuolto ei kuljeta saostuskaivojen lietteitä. Lietteet voidaan toimittaa jätevedenpuhdistamolle. Sakokaivolietteen kuljetuksia suorittavia
yrityksiä: Kts. Lisätietoja ja – ohjeita.

JÄTTEIDEN POLTTAMISESTA
o
o
o
o
o

Jätteiden kotipoltto aiheuttaa päästöjä mm. alhaisen polttolämpötilan vuoksi ja voi pilata tulisijasi.
Polttaa saa vain poltettavaksi sopivia jätejakeita kuten kuivia risuja, oksia, käsittelemätöntä ja puhdasta puuta, pieniä määriä paperia ja pahvia
Polttamisen tulee tapahtua keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa
Muiden jätteiden (esim. vanerin, lastulevyn, PVC-muovin) poltto on kielletty.
Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avotulella pieniä määriä kuivia puutarhajätteitä, olkia ja hakkuutähteitä. Polttaminen ei saa aiheuttaa
ympäristölle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Muista myös ”naapurisopu” sekä metsä- tai nurmikkopalovaara!

JÄTTEIDEN HAUTAAMINEN MAAHAN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY

VAARALLISET JÄTTEET (ent. nimitys ”ONGELMAJÄTE”, veloitukseton vastaanotto kotitalouksille)
o
o
o
o
o
o

Riikinnevan jätelaitos, p. (017) 5581 307, avoinna ma 8-19 ja ti-pe 8 -16 (pyhien aattoina 8-14), Riikinnevantie 153, Leppävirta
Pelastuslaitos, vaarallisen jätteen kontti, Taipaleentie 4, p. (017) 188 206
Työpaja, Sairaalatie 2, p. (017) 5784 221 tai 040 5400 126, auki ma 8 -17, ti-pe 8 -15
Vanhentuneet lääkkeet ja rikkoutuneet kuumemittarit voi toimittaa apteekkiin
Vanhat paristot ja pienakut kauppojen paristojenkeräyslaatikoihin
Vanhat auto- ja traktoriakut voi toimittaa myös www.akkukierratys.fi- vastaanottopisteisiin

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER, veloitukseton vastaanotto kotitalouksille)
o
o
o
o
o
o

Sähkö- ja elektroniikkaromut (loisteputki- ja energiansäästölamput, kylmälaitteet, muut kodinkoneet, valaisimet, viihde- ja pienelektroniikka yms.)
Sähkölaitteita myyvät liikkeet ottavat tietyin ehdoin vastaan veloituksetta sähköromua.
Viralliset vastaanottopisteet ovat:
Riikinnevan jätelaitos (kts. yhteystiedot edellinen kappale)
Työpaja O.V.I, Sairaalatie 2, p. (017) 5784 221 tai 040 5400 126, auki ma 8 -17, ti-pe 8 -15
Ekotorin kiertävä auto Joroisissa joka kuukauden 1. maanantai, (kts. yhteystiedot seuraava kappale)

KIERRÄTYSKESKUKSET
o

Työpaja O.V.I, Sairaalatie 2, Joroinen p. (017) 5784 221 tai 040 5400 126, auki ma 8 -17, ti-pe 8 -15.

o
o

, uusi osoite: Käsityökatu 42-44, 78210 Varkaus, p. 044 444 2661, www.ekotori.eu
Kierrätyskeskus
Ottaa vastaan siistiä ja ehjää kodin tavaraa/tekstiilejä sekä sähköromua. Myös myyntikelpoisen tavaran haku suoraan kiinteistöltä.
Kysy lisää.
Ekotorin kiertävä auto Joroisissa joka kuukauden 1. maanantai. Tarkista aikataulu ja pysähtymispaikat osoitteesta www.ekotori.eu.

o

AUTONROMUT JA ROMURENKAAT
o
o

Autonromut otetaan vastaan veloituksetta Riikinnevan jätelaitokselle ja virallisiin vastaanottopisteisiin (lisätietoja www.virallinenvastaanotto.fi),
maksuttomia noutoja suorittaa myös Kuusakoski Oy
Romurenkaat rengasliikkeisiin tai maksutta Riikinnevan jätelaitokselle (lisätietoja www.rengaskierratys.fi)

RAKENNUSJÄTE, METALLIROMU, ISOT JÄTTEET
Kunnan teknisellä alavarastolla, Asematie 12 on metalliromulava, avoinna arkisin 7-15.30.
Rakennusjätteelle tai suurehkoille jätemäärille on kätevintä tilata vuokrattava jätelava, raksasäkki”-, tms. palvelu ja kuljetus sopivalta yrittäjältä.
Rakennusjäte ja isot jätteet toimitetaan jätelaitokselle. Ohjeita lajitteluun: ”Rakennusjätteiden ABC”-opas. Rakentamisen ja remontoinnin ajalle voi
myös vuokrata ison (600 l) sekajäteastian ja sille tyhjennyksen jätehuollosta. Kysy lisää jätehuollon asiakaspalvelusta.
o Kotitalouksien oikein lajitellut pienkuormat metalliromua, haketuskelpoista käsiteltyä sekä käsittelemätöntä puutavaraa, tiili-, betoni- ja
kaakelijätettä, puhtaita maa-aineksia ja painekyllästettyä kestopuuta otetaan veloituksetta vastaan Riikinnevan jätelaitoksella. Loppusijoitettava
rakennusjäte ja sekajäte ovat maksullista jätettä.
o Painekyllästetty kestopuu voidaan toimittaa veloituksetta Riikinnevan jätelaitokselle tai pienerät voi toimittaa myös www.kestopuu.fi –
vastaanottopisteisiin kuten Rakennuslevy Pöyhönen Ky:n kierrätyslavalle os. Relanderinkatu 76, Varkaus
LISÄTIETOJA JA – OHJEITA

o
o

• Jätehuollon asiakaspalvelu: jätekuljetukset ja – astiat, jätelaskutus
• Jäteneuvoja (valistus ja kierrätysoppaat)
• Kierrätyskeskus Ekotori, Varkaus
• Kunnan varikko, Joroinen
• Työpaja O.V.I, Joroinen
• Riikinnevan jätelaitos
• Kunnan ympäristönsuojelu (jätehuollon valvonta)
Saostuskaivojen tyhjennyksiä ja lavojen vuokrausta suorittaa mm.
• Jätehuolto Arokivi Oy
• Savon kiinteistöhuolto ja Siivouspalvelu Oy
• Varkauden loka- ja jätepalvelu Oy
• Eerola-yhtiöt Oy
Vaarallisten jätteiden aluekeräilijöitä ovat mm.
• Ekokem Oy Ab
• Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy
• Joensuun jäteöljy Ky
• Kuusakoski Oy
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020 610 9760
040 8311 492
044 444 2661
0400 193 602
(017) 5784 221, 040 5400 126
(017) 5581 307
0400 358 140
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(017) 5557 500
(017) 5526 110
(017) 5562 435
040 123 9944
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010 7551 400
(03) 7808 081
(013) 284 145
0800 308 80

