Asiakastiedote
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Muistattehan
käyttää viitenumeroa
laskua maksaessanne.
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Terveiset jätehuoltoyhtiöstänne
Ohessa vuoden 2018 jätehuoltolaskunne. Laskutamme kesäasuntojen ja tyhjillään olevien asuntojen jätehuollon
aina yhdellä laskulla loppuvuodesta.

Perusmaksut vuonna 2018

Ilomantsi
Joensuu
Kontiolahti
Liperi
Polvijärvi

Vakituinen
asunto
23,36 €
23,36 €
25,64 €
26,02 €
23,36 €

Tyhjennysmaksut yhtenäistyivät 1.6.2018
Vapaa-ajan
asunto
11,68 €
11,68 €
12,82 €
13,01 €
11,68 €

Jatkossa kotitalouksien jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat samat kaikissa kunnissa. Maksut vaihtelevat astiakoon ja jätejakeen mukaan.
Laskussanne tyhjennystapahtumat ovat toukokuun
loppuun entisillä hinnoilla ja kesäkuun alusta uuden
jätetaksan mukaan.
Tyhjennysmaksut 1.6.2018 alkaen

Perusmaksu laski hieman viime vuodesta
Perusmaksulla saatte monia palveluja. Voitte tuoda
pakkausjätettä veloituksetta Puhaksen ekopisteille
ja vaarallista jätettä Kontiosuon jätekeskukselle,
jäteasemille sekä kiertäviin keräysautoihin. Myös
lääkejätteiden vieminen apteekkeihin on veloituksetonta.
Lisäksi saatte kotiin vuosikalenterimme sekä Yhteinen juttu -asiakaslehden. Annamme jäteneuvontaa
esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, erilaisissa asukas- ja yleisötapahtumissa sekä järjestämme kampanjoita. Perusmaksulla saatte myös Joensuun alueellisen jätelautakunnan palvelut sekä Liperissä ja
Kontiolahdella kunnan tarjoamia muita jätehuoltopalveluja kuten puutarhajätteen vastaanottoa.
Asiakastiedotteet löytyvät nettisivultamme
Jätämme vuoden 2019 alusta asiakastiedotteet pois
e-laskuilta. Jatkossa voitte lukea asiakastiedotteet
nettisivuiltamme: www.puhas.fi/tietopankki.
e-laskusopimus
Tekemällä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissanne saatte jätelaskun nopeammin ja vähennätte paperijätettä.

Sari Hyppönen
asiakaspalvelupäällikkö
Puhas Oy

Astiakoko
140 l
240 l
360 l
660 l

Poltettava jäte
5,29 €
6,58 €
8,15 €
12,07 €

Biojäte
6,81 €
9,66 €
-

Liperin Ylämyllylle aukeaa jäteasema 2019
Ylämyllylle, osoitteeseen Kierrätyskuja 1, avataan
9.1.2019 Itä-Suomen ensimmäinen, osittain itsepalveluperiaatteella toimiva jäteasema. Henkilökunta
palvelee asiakkaita tiistaisin ja perjantaisin klo 14 –
18. Aukioloaikojen lisäksi kotitaloudet voivat käyttää jäteasemaa itsepalveluna myöhemmin ilmoitettavina aikoina. Maksuvälineinä käyvät pankki- ja
luottokortit.
Muista jäteasemistamme poiketen kaikki jätekuormat punnitaan Liperin jäteasemalla, ja maksu määräytyy kuorman kalleimman jätelajin ja painon mukaan. Hintaan lisätään punnitusmaksu. Jätteiden
vastaanottomaksut ovat Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksan mukaisia. Liperin jäteasemalla ei oteta vastaan puutarhajätettä.
Nimen- ja osoitteenmuutokset
Ilmoitattehan nimen- ja osoitteenmuutokset viipymättä asiakaspalveluumme p. 013 318 198 tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@puhas.fi, sillä muutokset
eivät päivity jätehuoltoon automaattisesti!

