JÄTEHUOLTO KUSTAVIN KUNNASSA
Kustavin kunta hoitaa jätehuollon järjestämisen ja hallinnon kunnan alueella
1.1.2017 alkaen. Kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii rakennuslautakunta.
Jätteen keräyksen ja kuljetuksen hoitaa Remeo Oy (entinen Suez Suomi Oy), joka hoitaa
myös Viherlahden asemaa. Remeo Oy hoitaa myös jätelaskutuksen kunnan toimeksiannosta.
Kustavin kunnalle jätehuoltotehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan jätehuoltolain
78§:n mukaisesti asiakkailta perittävillä jätemaksuilla.
Keräys ja kuljetukset:
Jätemaksulaskutus:
Jäteneuvonta:

Ari Suojanen/ Remeo Oy
Marjo Leppänen/ Remeo Oy
Tekninen toimi/ Kustavin kunta

puh. 0440 544 104
puh. 010 540 4910
puh. 02 842 6619

JÄTEMAKSUT v.2017
Vakituisesti asutut kiinteistöt 188,65 €/ vuosi.
Yhden hengen vakituiset taloudet ja loma-asunnot 99,08 €/ vuosi.
Taksat sisältävät arvonlisä- ja jäteveron.
JÄTEPISTEIDEN sijainnit on esitetty kartassa ja kaikki siinä esitetyt jätepisteet ovat käytettävissä.
ERITYISJÄTEKERÄYKSET
Rinkipiste
Tuottajayhteisöjen Rinki-keräyspiste sijaitsee Kustavin terveysaseman takana osoitteessa
Kivimaantie 8. Rinki-pisteeseen voi tuoda pienmetallia, pahvia, kartonkia ja lasia.
Pisteessä on myös UFF:n vaatekeräyspiste, puhtaiden ja ehjien vaatteiden kierrätykseen.
Rautaromun keräystä varten on sijoitettu lavat
Mastotien (11), Vasikkaluodontien (18), Rahintien (22) ja Iniöntien (24) jätepisteille.
Romulavoille saa tuoda vain metalliromua, ei kodinkoneita tai muuta elektroniikkaa.
Keräyslajitteluohjeet:

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

kristallia
posliiniastioita ja -pulloja
keramiikkaa
ikkunalasia
autojen tuulilaseja
hehkulamppuja
pullojen korkkeja ja kansia
metallisia tai muovisia
kaulusrenkaita
peililasia
ongelmajätteitä

KYLLÄ
sanoma- ja aikakauslehdet
mainokset ja esitteet
uusiopaperit
värilliset kopiopaperit
kirjekuoret

metalliromu
puhtaat tölkit
metalliastiat
kaapeliromu
metallivanteet
emalipinnoitteiset astiat

tyhjät lasipullot
tyhjät lasipurkit

EI
EI

seosmateriaaleja
huonekaluja
maalisia tynnyreitä
eristeisiä ilmastointiputkia
ongelmajätteitä
kodinkoneet
elektroniikka

liimautuvia muistilappuja
kertakäyttöastioita
jäljentäviä papereita
kopiopapereiden kääreitä
elintarvikepakkauksia
pahvia
lahjapaperia
ongelmajätteitä
puhelinluettelot

Jäteasema sijaitsee osoitteessa: Viherlahdentie 239
Avoinna vuoden ympäri arkilauantaisin klo 9.00-13.00 sekä
kesä-elokuun ajan myös keskiviikkoisin klo 16.00-19.00.
Mahdollisista jäteaseman aukioloaikojen muutoksista ilmoitetaan erikseen.
Jäteasemalle otetaan vastaan veloituksetta yksityistalouksien yhdyskuntajätettä, rautaromua,
renkaita, rakennusjätettä, myös painekyllästettyä puuta, puutarhajätettä (risut ja oksat),
keräyspaperia, ongelmajätettä, jäteöljyä, vanhat huonekalut sekä elektroniikkalaitteet.
Lisätietoja: Markku Tuomainen / Remeo Oy puh. 0500 533 103
Kustavin kunta/tekninen toimisto puh. 02 842 6619

VAARALLISTEN AINEIDEN KERÄYS (ongelma- ja öljyjätekeräys)
PYRITÄÄN JÄRJESTÄMÄÄN KESÄN AIKANA.
Keräyksen aikataulu ja järjestäjä on vielä avoin.
Keräyksestä ilmoitetaan Vakka-Suomen Sanomissa sekä kunnan nettisivuilla.
OHJEET:
Ongelmajätekeräyksessä otetaan vastaan kotitalouksien ja maatalouden ongelmajätteitä ja jäteöljyä.
Ongelmajätteistä ei peritä käsittelymaksua.
Keräyspisteille saa tuoda ongelmajätteitä ainoastaan silloin, kun keräysauto on paikalla.
Paikalle tulisi saapua ajoissa, koska keräysautojen aikataulut ovat tiukkoja.
Ongelmajätteet on pakattava jokainen jätelaji erikseen, mielellään alkuperäispakkauksissaan.
Keräysautolle voi tuoda seuraavia ongelmajätteitä:
- Öljynsuodattimet, öljypakkaukset ja jäteöljyt kanistereissa
- Bensiini, jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
- Torjunta-aineet ja niiden pakkaukset
- Maalit, lakat, liimat, hartsit, ohenteet ja liuottimet, kyllästys- ja puunsuojaaineet
- Akut ja paristot
- Loisteputket ja elohopeaa sisältävät lamput, lämpö- ja kuumemittarit
- Hapot ja emäkset sekä vaarallisia aineita sisältävät pesu- ja puhdistusaineet
- Aerosolipakkaukset, mikäli sisältöä on jäljellä
- Vanhentuneet lääkkeet, kiinteät lääkkeet voi tyhjentää purkeistaan yhteen
astiaan

ONGELMAJÄTEKERÄYKSEEN EI OTETA VASTAAN SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKALAITTEITA.
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN (SER) KERÄYS pyritään
järjestämään alkukesän aikana. Keräyksen aikataulu ja järjestäjä on vielä avoin.
Keräyksestä ilmoitetaan Vakka-Suomen Sanomissa sekä kunnan nettisivuilla.

JÄTEPISTEILLE JA SEN YMPÄRISTÖÖN JÄTETTY, SINNE
KUULUMATON JÄTE NÄKYY KOHONNEINA JÄTEMAKSUINA!

