Jäteastioiden sijoitus

Heinijärven Suojelun jätekimppa – vaivatonta ja edullista
jätehuoltoa
Jätekimppa on tarkoitettu Heinijärven Suojelu ry:n jäsenille helpottamaan alueen
asukkaiden jätehuoltoa. Yhdistyksemme jätekimppa on helppo ja edullinen tapa
hoitaa vakioasunnon tai vapaa-ajan asunnon jäteasiat.
Jokainen kiinteistö joutuu maksamaan jätteenkäsittelystä ja -kuljetuksesta, vaikka
esimerkiksi kuljettaisi jätteensä kaupunkiasuntoon.
Kiinteistöjen jätehuollon vaihtoehdot Tammelan alueella ovat
• sopimuksen tekeminen alueella toimivan jätteenkuljettajan kanssa
• Loimi-Hämeen Jätehuollon aluekeräysjärjestelmään kuuluminen
• kimppasopimuksen tekeminen alueella toimivan jätteenkuljettajan kanssa
(esimerkiksi Heinijärven Suojelun jätekimppa)
Esimerkiksi Loimi-Hämeen Jätehuollon kiinteistökohtainen aluekeräysmaksu
vaihtelee, ja Heinijärven kimppa tulee useimmiten myös edullisemmaksi kuin
yksittäiset sopimukset tai pienemmät kimppasopimukset.
Jätehuoltoyrittäjänä toimii Mikline Oy.
Kimppaan kuuluvien tiedot ilmoitetaan vuosittain Loimi-Hämeen Jätehuollolle.
Ajantasaista tietoa jätekimpasta saat yhdistyksemme verkkosivuilta
www.heinijarvi.fi.

Jätekimpan edut
Kimppaan liittyessäsi saat nämä edut
• jäteastiat on hankittu puolestasi
• sopimukset on tehty
• edullinen maksu
• myös kesäasunnot saavat tyhjennyksen kesäaikaan kahden viikon välein
(LHJ:n aluekeräysjärjestelmässä tyhjennysväli on 4 viikkoa)
• myös kesäasunnot saavat talvityhjennyksen (tätä ei kesäasunnoille
aluekeräysjärjestelmässä kuulu)
• maksat jätemaksun kätevästi yhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä

Jäteastioiden sijoitus ja tyhjennysvälit
Kesäaikaan 1.5. - 30.9. Heinijärven jätekimpan jäteastioita on kahdeksan, ja ne
tyhjennetään kaksi kertaa kuukaudessa, noin kuukauden puolivälissä ja lopussa.
Talviaikaan 1.10. – 30.4. astioita on viisi ja tyhjennys tapahtuu kerran kuukaudessa.

Hinnat
Yhdistys perii kiinteistöltä jätemaksun yhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä.
Maksuluokkia on kaksi: pelkästään kesäajan tyhjennys ja sekä kesä- että talviajan
tyhjennys. Maksu on sama kaikille kiinteistöille, sekä vakituisille että kesäasunnoille.
Hinta tarkistetaan vuosittain ja vahvistetaan Heinijärven Suojelun
vuosikokouksessa. Heinijärven Suojelun jäsenmaksu on 30 euroa v. 2014
Kaikilta kiinteistöiltä peritään lisäksi lakisääteinen ns. ekomaksu, jonka LoimiHämeen Jätehuolto laskuttaa suoraan.
Kesäaika (1.5. - 30.9.)
Tyhjennys kahden viikon välein
40 euroa/kiinteistö vuodessa

Talviaika (1.10. - 30.4.)
Tyhjennys neljän viikon välein
20 euroa/kiinteistö vuodessa

Ympärivuotisen tyhjennyksen saat siis 60 eurolla.
Jäsenmaksu + ympärivuotinen tyhjennys = 90 euroa
Jäsenmaksu + kesäajan tyhjennys = 70 euroa

Jäteastioihin vain kotitalouden sekajätettä
Astiat on tarkoitettu vain kotitalouden sekajätteelle. Sekajätteeksi luokitellaan jäte,
jota ei lajitella eikä kierrätetä erikseen. Yhdistys omistaa astiat ja pidämme niistä itse
huolta. Jäteauto tyhjentää ainoastaan astiat, joten joudumme itse kuljettamaan
mahdolliset sivuun jätetyt isommat jätteet vastaanottopisteisiin. Kevätsiivouksessa
kertyneet liiterin romut eivät siis kuulu jäteastioihin. Kaukjärven koululla on lasi-,
metalli- ja paperinkeräyspiste, Tammelassa ja Forssassa markettien läheisyydessä
näiden lisäksi myös kartongin ja vaatteiden keräys. Loimi-Hämeen Jätehuollon
Kiimassuon asema ottaa vastaan lähes kaiken lajitellun jätteen maksutta!
Jätekimpan sekajäteastiaan EI KUULU:
• palo- tai räjähdysvaaralliset jätteet
• nestemäiset jätteet
• ongelmajätteet
• isot tai painavat esineet
• sähkö- ja elektroniikkaromu
• loiste- ja energiansäästölamput
• hyödynnettävät jätteet (lasi, metalli, paperi, kartonki ym.)
Pienet kartongit voi jättää astiaan litistettynä.

Lisätietoja
www.heinijarvi.fi
Riitta Leminen, puh. 0400 195252, leminri@gmail.com
Yleistä tietoa jätehuollosta: Loimi-Hämeen jätehuolto, www.lhj.fi

Tule mukaan, valitse vaivattomin ja edullisin tapa hoitaa jäteasiat ja vaikuta
Heinijärven tulevaisuuteen!

