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Muistathan
käyttää viitenumeroa
laskua maksaessasi.
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Terveiset jätehuoltoyhtiöstäsi
Hyvä asiakkaamme, ohessa laskutamme vuoden 2019 perusmaksun ja vapaa-ajan asunnon tai tyhjillään olevan
asunnon aluekeräyspistemaksun.
Perusmaksulla palveluja

Toukokuussa palvelua myös lauantaisin

Perusmaksu laski hieman viime vuodesta. Sillä katetaan mm.
vaarallisten jätteiden keräys Kontiosuon jätekeskuksella, jäteasemilla ja kiertävissä keräysautoissa sekä lääkejätteiden keräys apteekeissa
jäteneuvonta, mm. oppaat, vuosikalenteri, asiakaslehti, jäteneuvonta päiväkodeissa, kouluissa,
sekä erilaisissa asukas- ja yleisötapahtumissa
ekopisteiden ylläpito
Joensuun alueellisen jätelautakunnan palvelut
sekä kuntien muut mahdolliset jätehuoltopalvelut, mm. puutarhajätteen vastaanotto.

Kontiosuon jätekeskus palvelee toukokuussa lauantaisin klo 9–13. Seuraavat jäteasemat ovat avoinna
yhtenä lauantaina klo 9–13:
• 4.5. Polvijärvi, Ahertajantie 2
• 11.5. Kontiolahti, Nosturikatu 4
• 18.5. Ilomantsi, Hatelotie 3
Kontiosuon jätekeskuksesta voi vuokrata peräkärryä 4 tuntia kympillä tai 24 tuntia kahdella kympillä.

Perusmaksut 2019

Ilomantsi
Joensuu
Kontiolahti
Liperi
Polvijärvi

Vakituinen
asunto
22,67 €
22,67 €
24,95 €
25,32 €
22,67 €

Vapaa-ajan
asunto
11,35 €
11,35 €
12,49 €
12,67 €
11,35 €

Aluekeräyspistemaksu pysyi ennallaan 2019
Vapaa-ajan tai tyhjillään olevan asunnon aluekeräyspistemaksu on 60,76 €.
Parannamme aluekeräyspisteitä siistimmiksi
Uusimme vähitellen aluekeräyspisteiden pikakontteja lukollisiksi syväkeräysastioiksi. Joihinkin pisteisiin asennetaan myös kameravalvonta. Vuosimaksulla saa yhden avaimen maksutta. Lisäavaimen tai
kadonneen tilalle uuden avaimen saa 10 euron panttimaksulla. Uuden syväkeräysastian sisään mahtuu
yksi pieni jätesäkki tai kaupan muovikassillinen jätettä kerrallaan. Jos laittaa useamman jätepussin,
luukku pitää avata avaimella uudelleen.
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Liperin jäteasema palvelee joka päivä
Ylämyllylle, osoitteeseen Kierrätyskuja 1 (Ylämyllyntie 97), on avattu Suomen ensimmäinen punnitukseen perustuva itsepalveluperiaatteella toimiva
jäteasema. Henkilökunta palvelee asiakkaita tiistaisin ja perjantaisin klo 14–18. Palveluaikojen lisäksi
kotitaloudet voivat asioida jäteasemalla itsepalveluna joka päivä klo 6–22. Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet otetaan vastaan vain palveluaikoina.
Enossa jäteasemakokeilu 13.3.–31.12.2019
Enon kunnanvarikolla, Kauppatie 21, on jäteasemakokeilu, jossa otetaan vastaan keskiviikkoisin (ei
arkipyhinä) klo 17–19 kotitalouksien jätekuormia,
joiden koko on enintään 5 m³. Jätekuormia, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita voi tuoda vain aukioloaikoina. Maksut ovat samat kuin Ilomantsin, Polvijärven ja Kontiolahden jäteasemilla.
Jätekeskuksessa ja jäteasemilla maksuvälineinä
käyvät vain pankki- ja luottokortit.
e-laskusopimus
Tekemällä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi saat jätelaskun nopeammin ja vähennät
paperijätettä.
Ilmoita nimen- ja osoitteenmuutokset
Ilmoita nimen- ja osoitteenmuutokset viipymättä
asiakaspalveluumme p. 013 318 198 tai sähköpostilla:
asiakaspalvelu@puhas.fi, sillä muutokset eivät
päivity jätehuoltoon automaattisesti!

