Hyvä tietää
JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Jätekeskus ja jäteasemat

Mikä on
Puhas Oy?
Puhas Oy on Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille
lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Palveluverkostoon
kuuluvat keskitetysti kilpailutetut jätekuljetuspalvelut, Kontiosuon jätekeskus sekä paikalliset jäteasemat. Verkostoa täydentävät vaarallisten jätteiden vastaanotto, jätehuollon palveluneuvonta
sekä ekopisteet. Puhas Oy:n toimialue kattaa 5
kuntaa ja yli 112 000 asukasta.
Jätelain mukaisesti kuntalaisten tulee liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tahdomme tehdä
tämän mahdollisimman helpoksi. Tästä esitteestä
löydät helposti ja selkeästi tietoa kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymisen vaihtoehdoista, jätemaksun määräytymisperusteista ja keräykseen
vaikuttavista tekijöistä.

Polvijärven jäteasema

Kontiosuon jätekeskus

Avoinna arkisin
ti klo 9 - 13 ja to klo 14 - 18
puh. 050 597 0254
Ahertajantie 2
83700 Polvijärvi

Avoinna arkisin
ma klo 8 - 19 ja ti - pe klo 8 - 17
puh. 050 326 3528
Kontiosuontie 11
80260 Joensuu

Kontiolahden jäteasema

Ilomantsin jäteasema

Avoinna arkisin
ma klo 15 - 19 ja to klo 9 - 13
puh. 050 326 4017
Nosturikatu 4
80770 Kontiolahti As

ta iloa!

Avoinna arkisin
ma klo 9 - 13 ja to klo 15 - 19
puh. 050 326 4493
Hatelotie 3
82900 Ilomantsi
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Kuinka järjestän
jätehuollon?

Jäteastioiden
hankinta

Sinulla on kolme vaihtoehtoa:

Asiakas hankkii
jäteastian ja huolehtii
sen kunnossapidosta.

Kiinteistökohtainen jäteastia
Kiinteistöllä on oma jäteastia. Jätteen/kiinteistön haltija huolehtii jäteastioiden hankinnasta
sekä jäteastioiden ja keräyspaikan puhtaana- ja
kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu sovituista tyhjennystapahtumista sekä asuntokohtaisesta perusmaksusta.

Kimppajäteastia
Usean kiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa on kahden tai useamman lähikiinteistön yhteinen jäteastia. Kimppa hankkii keräysastiat
sekä huolehtii jäteastioiden ja keräyspaikan
puhtaana- ja kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu kimppaan kuuluvien kesken jaettavista
sovituista tyhjennystapahtumista ja asuntokohtaisesta perusmaksusta. Kimpan voi perustaa myös biojätteelle.

Aluekeräyspiste
Aluekeräyspisteet ovat Puhas Oy:n ylläpitämiä
talousjätteille tarkoitettuja keräyspaikkoja.
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen, taajamassa
sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen sekä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatulla alueella sijaitsevien kiinteistöjen
käyttöön. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on
jätetaksan mukaista aluekeräyspisteen käyttömaksua maksavilla.
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Jäteastian on oltava kestävä, pyörällinen ja koneelliseen kuormaukseen soveltuva. Hyvästä
laadusta kertoo usean vuoden runkotakuu.
Enintään 660-litraisten pintakeräysastioiden
on täytettävä jäteastiastandardin vaatimukset. 140–360-litraisten astioiden osalta standardi on SFS-EN 840-1 ja 660-litraisilla astioilla
SFS-EN 840-2. Tällä tavoin varmistetaan, että
jäteastia on yhteneväinen kuormauskaluston
kanssa. Poltettavan jätteen kimppa-astiassa on
varattava astiatilavuutta kutakin vakinaisesti
asuttua taloutta varten 60 litraa neljää viikkoa
kohden ja kutakin vapaa-ajan asuntoa varten
40 litraa neljää viikkoa kohden. Annamme mielellämme lisätietoja astiahankinnan tueksi!

KONTIOSUON
JÄTEKESKUKSESSA
JA JÄTEASEMILLA

Astiatarrat

on myytävänä laadukkaita
jätehuoltomääräysten mukaisia
140, 240, 360 ja 660 litran jäteastioita.
Voitte kysyä myös kuljetuspalveluamme.

Jäteastioihin saa
astiatarrat
veloituksetta
toimistoltamme.

Kysy lisää
jäteastioistamme,

 013 318 198
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Miten jätemaksu
muodostuu?
Jätemaksu muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista tai
aluekeräyspistemaksusta (vuosimaksu) sekä kerran vuodessa
laskutettavasta asuntokohtaisesta perusmaksusta.

TYHJENNYKSET TAI
ALUEKERÄYSPISTEMAKSU
+ PERUSMAKSU
= JÄTEHUOLLON VUOSIKUSTANNUS

Perusmaksu (vuosimaksu)

Kimppa-astialla kuluja
pienemmäksi

Kaikista vakinaisista ja vapaa-ajan asunnoista
maksetaan perusmaksua. Perusmaksulla katetaan kotitalouksien käytössä olevan palveluverkoston kustannuksia (vaarallisen jätteen keräys, jäteneuvonta ja osa ekopisteistä). Lisäksi
perusmaksulla rahoitetaan jätelautakunnan
viranomaistehtävät sekä kuntien tuottamat
muut jätehuollon palvelut.

Jätekimppa on etenkin haja-asutusalueilla
suosittu ja edullinen jätehuollon järjestämistapa, sillä jäteastian tyhjennyskustannukset
jakautuvat kimppaan kuuluvien talouksien
kesken. Jätekimpan voi perustaa taajamassa
myös biojätteelle. Poltettavan jätteen kimppaastiaan on varattava astiatilavuutta 60 litraa kutakin vakinaista ja 40 litraa kutakin vapaa-ajan asuntoa varten neljää viikkoa kohden.
Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Jäteastian tyhjennyshinta
Jäteastioiden tyhjennyshinta muodostuu kuljetusmaksusta, jätteen käsittelymaksusta ja
arvonlisäverosta. Jäteastian tilavuus vaikuttaa
tyhjennyshintaan.

Tarkista hinnat
nettisivultamme:

puhas.fi
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Lisämaksut ja
-palvelut

Tiesitkö,

että Kontiosuon jätekeskus,
jäteasemat, kiertävä keräysauto
sekä kuntien vastaanottopisteet
ottavat vastaan kotitalouksien
vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet veloituksetta.

(hinnaston mukaisesti)
Hukkanoutomaksu

Jätehuoltomääräyksistä
poikkeava keräysväline
tai -paikka

Keräysvälineen tyhjennys on estynyt, koska
auto edessä, portti lukossa, tie liukas, lumityöt tekemättä, kelirikko tms.

Keräysväline tai -paikka poikkeaa jätehuoltomääräyksistä, mm. pyörätön jäteastia, säkkiteline, ylipainava jäteastia, koneelliseen
kuormaukseen soveltumaton jäteastia, puutteellinen jäteauton kääntöpaikka, sarjoittamaton jätehuoltoavain.

Siirtomaksu
Siirtomaksua peritään jäteastian, -säkin tai
irtojätteen käsin siirtämisestä. Maksu peritään 10 metriä ylittävältä matkalta, joka
mitataan yhteen suuntaan.

Tilauskuljetusmaksu
Laskutetaan epäsäännöllisistä, soiton perusteella tapahtuvista tyhjennyksistä tilauskohtaisesti. Ei peritä yksittäisistä lisätilauksista
säännöllisessä tyhjennyksessä olevilta keräysvälineiltä, jos lisätilaus sopii suoraan ajoreiteille.

Perumaton tyhjennys
Jäteastia on ollut tyhjä tai jäteastiaa ei ole
löytynyt sovitusta paikasta. Perumattomasta tyhjennyksestä peritään normaali
tyhjennysmaksu.
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Jäteauto voi
täytenä painaa
jopa 26 tonnia.
Tienpitäjä vastaa
tien kunnosta.

Mitä jätehuollossa tulee
ottaa huomioon?
Jäteastia

Jäteastian kuormaaminen

• Jäteastian kunnossapito on haltijan 		
vastuulla.
• Jäteastian tulee olla tiivis ja ehjä, lisäksi
siinä tulee olla pyörät ja tartuntakahvat.
• Jäteastian on sovelluttava koneelliseen
kuormaukseen, eli sen on täytettävä jäteastiastandardin vaatimukset (ks. sivu 5).
• Jäteastian on oltava aina suljettavissa.
• Jätesäkkiteline ei ole jätehuoltomääräysten
mukaan sallittu keräysväline.
• Irtosäkeissä voi tilapäisesti jättää
kuljetettavaksi ylimääräiset jätteet.
Irtosäkeistä peritään lisäsäkkiveloitus.
• Alle 660-litrainen jäteastia saa painaa
enintään 60 kg, ja 660-litrainen
enintään 80 kg.

• Jäteauton tulee päästä esteettömästi ja
turvallisesti vähintään 10 metrin
etäisyydelle jäteastiasta.
• Jos jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin,
sen siirtämisestä laskutetaan lisämaksua
(siirtomaksu) 10 metriä ylittävältä matkalta.
• Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä
siirretään jätteiden kuormausta ja
kuljetusta varten, tulee olla riittävän
kantavia, kovapintaisia ja tasaisia
(kaltevuus alle 1:10).
• Siirtoväylällä ei saa olla porrasta eikä
siirtämistä haittaavaa kynnystä tai
muuta estettä.

Huomioithan, että pihatiet
ovat usein kapeita eikä niiden
kantavuutta ole suunniteltu
raskaiden jäteautojen painoa
varten.

Keräyspaikka
• Pohjan tulee olla tasainen, vaakasuora ja
kulutusta kestävä.
• Jäteastia ei saa jäätyä kiinni alustaan.
• Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta,
jäteastian korjauksesta ja puhdistamisesta
yms. kunnossapidosta vastaa
kiinteistön haltija.
• Taajamassa omakotitalo-, paritalo- tai
vapaa-ajan kiinteistöllä keräyspaikka tulee
sijoittaa lähelle pihatien ja kadun liittymää.
• Välittömässä läheisyydessä tulee olla
raskaalle ajokalustolle riittävän laaja ja
kantava kääntöpaikka.
• Pihan ja yksityistien kantavuudesta vastaa
kiinteistön haltija tai tienpitäjä.
• Keräyspaikassa ei saa säilyttää tavaroita tai
säkkejä, joita ei ole tarkoitettu jätteeksi.

Lisätietoja:
VNA jätteistä 179/2012,
Joensuun alueellisen
jätelautakunnan
jätehuoltomääräykset,
www.puhas.fi.
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Kuljetus

Tyhjennyspäivä

• Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää
liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta.
• Yksityisteiden painorajoitukset
koskevat myös jäteautoja.
• Tiehoitokunnan puheenjohtaja voi antaa
kirjallisesti jäteautolle luvan ajaa yksityistiellä painorajoituksesta huolimatta
asiakaspalvelusta saatavalla lomakkeella.
• Kelirikkokauden tyhjennysmuutokset
(esim. tilapäinen keskeytys) tulee 		
ilmoittaa hyvissä ajoin asiakaspalveluun.

• Tyhjennyspäivä on pääsääntöisesti
tietty, ennalta tiedettävä viikonpäivä.
• Tyhjennyspäivä voi poikkeuksellisesti
muuttua 1–2 päivällä eteen- tai
taaksepäin, jos viikolle sattuu
arkipyhiä. Muutos voi aiheutua myös
siitä, jos kuljetuskalusto rikkoutuu,
kuljettaja loukkaantuu tai sattuu
muu ennalta arvaamaton tilanne.
• Tilapäisistä tyhjennyspäivän
muutoksista ei yleensä tiedoteta
etukäteen, joten jäteastia kannattaa
pitää vakituisesti samassa paikassa,
jotta vältytään turhilta
lisäkustannuksilta.

Tyhjennysväli
• Jäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä (1, 2, 4 tai 8 viikkoa).
• Yli neljän viikon tyhjennysväli vuoden
ympäri on mahdollista vain, jos biojäte
kompostoidaan jyrsijäsuojatussa lämpökompostorissa tai erilliskerätään.
• Biojäteastia tyhjennetään kesäaikana
vähintään kahden ja talvella neljän viikon
välein. Yli neljän kotitalouden käyttämän
bioastian tyhjennysväli on kesällä viikon
ja talvella kaksi viikkoa.
• 12 viikon tyhjennysväli voi olla mahdollinen
1–2 hengen talouksille, mikäli jätehuoltomääräyksissä olevat edellytykset täyttyvät:
		 - syntyvä jätemäärä on vähäinen
		 - jäteastian tilavuus on enintään 240 l
		 - biojäte kompostoidaan jyrsijäsuojatussa
			 lämpökompostorissa tai on liitytty
			biojätteen erilliskeräykseen
		 - pakkausjäte ja keräyspaperi viedään
			ekopisteisiin.
Ilmoitukset 12 viikon tyhjennysvälistä
käsittelee jätehuoltoviranomainen.
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ta iloa!
Kysy lisää
– me palvelemme
Lisätietoa jätehuollon järjestämiseen liittyvissä asioissa saat osoitteesta
www.puhas.fi sekä palvelunumerostamme 013 318 198.
Palvelemme arkisin klo 8 - 16. Tavoitat meidät myös
sähköpostilla asiakaspalvelu@puhas.fi.
Muistathan ilmoittaa asiakastietojen kuten laskutusosoitteen tai
astian sijainnin muutokset asiakaspalveluumme.

Puhas Oy

Palvelemme arkisin klo 8 - 16
puh. 013 318 198
asiakaspalvelu@puhas.fi
Postiosoite: PL 370, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Linnunlahdentie 2, rak. 4 A,
80110 Joensuu
Linnunlahdentien asiakaspalvelu
palvelee arkisin klo 9 - 15

Kontiosuon jätekeskus

Avoinna arkisin
ma klo 8 - 19 ja ti - pe klo 8 - 17
puh. 050 326 3528
Kontiosuontie 11, 80260 Joensuu

Joensuun alueellinen
jätelautakunta

9/2017

Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
jätehuoltosuunnittelija
puh. 013 337 7348
jätehuoltoneuvoja
puh. 013 337 7387
jatelautakunta@jns.fi

Ilomantsin jäteasema

Avoinna arkisin
ma klo 9 - 13 ja to klo 15 - 19
puh. 050 326 4493
Hatelotie 3, 82900 Ilomantsi

Kontiolahden jäteasema

Avoinna arkisin
ma klo 15 - 19 ja to klo 9 - 13
puh. 050 326 4017
Nosturikatu 4, 80770 Kontiolahti As

Polvijärven jäteasema

Avoinna arkisin
ti klo 9 - 13 ja to klo 14 - 18
puh. 050 597 0254
Ahertajantie 2, 83700 Polvijärvi

Joensuun alueellinen jätelautakunta
hoitaa jätehuollon järjestämiseen
liittyviä viranomaistehtäviä
• vahvistaa jätetaksan ja määrää
jätemaksut
• käsittelee jätemaksuja koskevat
muistutukset
• tekee päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
• seuraa kiinteistöjen liittymistä
järjestettyyn jätehuoltoon.

Puhas Oy toteuttaa jätehuollon palvelutehtäviä.

