Risut, oksat ja kannot
Pienet kuormat (henkilöauton peräkärrykuorma) oksa- ja risujätettä voi toimittaa veloituksetta
Utajärven jäteasemalle.
Suuret kuormat (esim. vaihtolavakuorma tai traktorin peräkärrykuorma) risu- ja oksajätettä, voi
toimittaa Kempeleen vastaanottopisteeseen. Suuret kuormat punnitaan ja vastaanottomaksu
määräytyy painon perusteella, 14 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Suuria eriä ei vastaanoteta Utajärven
vastaanottopisteessä.
Kantoja vastaanotetaan vain Kempeleen vastaanottopisteessä. Kannoissa on yleensä hiekkaa ja
maa-ainesta, joka on hyvä puhdistaa kannoista ennen vastaanottopaikkaan toimittamista.
Kantojätekuormat punnitaan ja vastaanottomaksu määräytyy painon perusteella, 88,97
euroa/tonni (sis. alv 24 %).

Puutarhajäte
Puutarhajätteen voi viedä veloituksetta (henkilöauton peräkärrykuorma) Utajärven jäteasemalle tai
kompostoida itse.
Puutarhajätettä ovat nurmikonleikkuu jäte, haravointi- ja lehtijäte ja kitkentäjäte. Juuri- ja
nurmipaakut tulee puhdistaa mahdollisimman hyvin maa-aineksista, jolloin ne voi laittaa
puutarhajätteen sekaan. Multa ja multaiset nurmipaakut kuuluvat maa-aineksiin. Vastaanotetusta
puutarhajätteestä valmistetaan kompostoimalla uutta multaa.
Suurien puutarhajätekuormien (esim. vaihtolavakuorma tai traktorin peräkärry kuorma) osalta
toimitus tapahtuu ainoastaan Kempeleen toimipisteeseen. Suuret erät punnitaan ja maksu
veloitetaan painon mukaan, 75,83 €/tonni (sis. alv 24 %).

Utajärvellä kiertävä keräys kyläkeskuksissa
Utajärven kunnan alueella järjestetään toukokuussa kiertävä erilliskeräys. Keräysauto tulee
kiertämään Utajärvellä seuraavasti
Aikataulut ja keräyspisteet
Keräys 11.5.2019 lauantaina:
- klo: 10.00 – 10.45 Ahmas – Kylätalo Katajisto: Ahmasjärventie 2
- klo: 11.45 – 12.30 Sanki – Vanha koulu / kylätalo: Puutturintie 3
- klo:13.30 – 14.15 Särkijärvi – Rauhala kylätalo: Kurimotie 1
Keräysauto vastaanottaa seuraavia jätejakeita:
- metallia, myös metallipakkausjäte
- lasipakkausjäte
- kartonki- ja pahvipakkausjäte
- keräyspaperi

-

kotitalouden pakkausmuovijäte
sähkö- ja elektroniikkajätettä (SER-jäte)
Vaaralliset jätteet, huomioiden määrärajoitukset:
o pohja- ja pintakäsittelyaineet (esim. maali, lakka, lahonsuoja) 5 prk
o aerosolipullot 10 kpl
o öljy 5prk
o öljynsuodattimet 3 kpl
o kiinteät öljyiset jätteet (öljyrätit, imeytysaineet) 3 kpl
o liuottimet, bensiinit, polttoöljyt, jarru- ja jäähdytinnesteet yht. 10 l (astiatilavuus)
o torjunta-aineet, hapot ja emäkset 1 kg tai 1 l
o moottoriajoneuvojen akut 5 kpl – ei rajaa pienakuille

JÄTEASEMIEN OSOITEET
Kempele
Ekohaka 7
90440 KEMPELE
Aukioloajat: Ma – Pe klo 7 – 16
Myös yritysjätteiden vastaanotto

KEMPELEEN LAJITTELUASEMA

Palveluntuottaja: Kempeleen Jätekuljetus Ky
Puh: 08 – 5620 310
neuvonta@kempeleenjatekuljetus.fi

Utajärvi
Mustikkakankaantie 10
91600 UTAJÄRVI
Aukioloajat: Tiistaisin klo 14 – 18
Kesäisin parittoman viikon
lauantai klo 10 - 14
UTAJÄRVEN JÄTEASEMA

