VAPAA‐ AJAN ASUKKAIDEN POLTETTAVA JÄTE
LUKOLLISTEN JÄTEASTIOIDEN KÄYTTÖEHDOT
Botniarosk Oy:n lukolliset poltettavan jätteen jäteastiat ovat tarkoitettu avaimen lunastaneiden
vapaa‐ajan asukkaiden käyttöön. Astioiden käytöstä maksetaan vuosimaksua, joka laskutetaan
vapaa‐ajan asunnon ekomaksun yhteydessä.
Pantti
Avaimen vastaanottaja maksaa avaimesta 20 euron panttimaksun. Jos avain lunastetaan
Botniarosk Oy:n toimistolta tai se halutaan postitse, on panttimaksusta esitettävä tosite sitä
vastaanottaessa. Hyötykäyttöasemalta noudettaessa voidaan avainpantti maksaa aseman
hoitajalle. Panttimaksu palautetaan kun avaimen haltija palauttaa avaimen.
Astioiden käyttö
Astiat ovat tarkoitettu vain avaimen lunastaneille vapaa‐ajan kiinteistöille. Avainta ei saa lainata
tai luovuttaa muille. Astiat eivät ole liioin tarkoitettu vakinaisesti asuttujen kiinteistöjen jätteille.
Astioihin laitetaan vain pienikokoinen talousjäte. Muu hyötyjäte, kaatopaikkajäte ja vaarallinen
jäte toimitetaan hyötykäyttöasemalle sen ollessa auki. Ekopisteelle lajitellaan keräyspaperi, ‐lasi ja
metalli.
Lajitteluohjeet on mahdollista saada Botniarosk Oy:n toimistolta tai hyötykäyttöasemalta.
Jätepisteelle kuulumattomien jätteiden jättäminen astioihin tai niiden läheisyyteen on kielletty.
Mahdollisista väärinkäytöksistä syntyneet ylimääräiset kustannukset peritään väärinkäyttäjältä.
Käyttömaksu
Avainastioiden käytöstä peritään vuosimaksu, joka veloitetaan vapaa‐ajan asunnon ekomaksun
yhteydessä asunnon omistajalta. Maksu peritään jokaiselta kalenterivuodelta jona avain on ollut
asiakkaalla, maksua ei jaeta esim. kuukausien mukaan. Käyttömaksu vuonna 2015 on 40 €/vuosi (+
alv 24%).
Avaimen palautus
Avaimen voi palauttaa Botniarosk Oy:n toimistolle joko henkilökohtaisesti tai postitse, jolloin tulee
ilmoittaa myös tilinumero, johon panttimaksu palautetaan.
Hyötykäyttöasemalla panttimaksun saa takaisin saman tien avainta vastaan.
Jos vapaa‐ajan asunto myydään ja käytössä ovat olleet lukolliset jäteastiat, on ehdottoman tärkeää
että avain palautetaan Botniarosk Oy:lle. Käyttömaksu peritään avaimen lunastaneelta niin
kauan kunnes avain on palautettu.

KÄÄNNÄ

Lukollisten poltettavan jätteen astioiden sijainnit:
ISOJOKI: Hyötykäyttöaseman ulkopuolella, Honkarannantie 35
JURVA: Linja‐autoaseman ekopisteellä, Kauppatie 8
KARIJOKI: Paloaseman ekopisteellä, Alakyläntie 4
KASKINEN: Hyötykäyttöaseman ulkopuolella, Sisäsatama (Telakkakatu)
KAUHAJOKI: Juonikylän ekopisteellä (Könnönkyläntie 473) ja Nummijärven ekopisteellä
(Nummijärventie 490) sekä hyötykäyttöaseman ulkopuolella (Ikkeläntie 52A)
KRISTIINANKAUPUNKI:
Kantakaupunki:
‐ Nesteen huoltoasema, Lapväärtintie 2
‐ Leppäsalmentie 2
‐ Poliisiaseman pysäköintipaikka, Parmaninkatu 13
Dagsmark: Centertalo, Dagsmarkintie 415
Skaftung: Nuorisoseura, Skaftungintie 303
Härkmeri: Hoxells service, Härkmerentie 473
Siipyy: Siipyyn kauppa, Siipyyntie 725
NÄRPIÖ:
Norrnäs: Gamla Landsvägen 6
Nämpnäs: Nämpnäsvägen 82
Piolahti: Bäcklidvägen 10
Rangsby: Nordanåkersvägen 1
Tjärlax: Vanhan sahan luona
Töjby: Töjby Skolväg 13
TEUVA:
Luonto‐Parrassa (Parrantie 27) ja uimahallin ekopisteellä (Rivakantie 8)

