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KEVÄTTIEDOTE 2019

MATOVAARAN JÄTEASEMA ON KEVÄTSIIVOUSAIKAAN
POIKKEUKSELLISESTI AUKI TO – PE 23. – 24.5., MA – TI 27. – 28.5 JA
PE 31.5. klo 12.00 – 19.00, HELATORSTAI 30.5. SULJETTU.
NORMAALISTI JÄTEASEMA ON AUKI PARILLISINA TORSTAIPÄIVINÄ
klo 12.00 – 19.00, ELI 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 8.8., 22.8. jne.
Kaatopaikka on avoinna em. päivinä klo 12.00 – 19.00.
Kiinteistöillä tulee olla sopimus jätteenkuljetuk
sesta yrittäjän kanssa, joka toimittaa jätteet Oulun
jätteenpolttolaitokselle. Palava rakennusjäte, rau
taromu ja palamaton jäte tulee toimittaa maksua
vastaan Matovaaran jäteasemalle, mistä se toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi tai Kuusamon kaatopaikalle. Isot erät rakennus- ja purkujätettä tulee
toimittaa suoraan Kuusamon kaatopaikalle. Matovaaran jäteasemalla vastaanotetaan maksutta ongel
majätteitä, sähköelektroniikkaromua ja kompos
toitavaa biojätettä (puutarhajätettä, ruohoa, lehtiä,
EI SAA OLLA roskia, oksia tms).

Saostus- ja umpikaivolietettä (ei muuta lietet
tä) otetaan maksusta vastaan taajaman jätevedenpuhdistamolla ma – to klo 8.00 – 14.00. Vastaanottaa
voidaan ainoastaan imupainevaunulla toimitettua
saostuskaivolietettä (lietteenpurku ei muusta onnistu). Saostuskaivolietteen toimittamisesta tulee sopia
puhdistamon hoitajan kanssa, puh. 040 724 0109.

Yleisiä paperinkeräyspisteitä on S-Marketin
takana, K-Market Taivaltorin pihalla, kunnantalon
takana, kunnanvarikon päädyssä (Urheilutie 15),
koulukeskuksessa B-talon parkkipaikalla, Jokijärven
koululla, Tyrävaaran kaupalla ja Metsäkylän kaupalla. Paperinkeräyksestä vastaa Suomen Paperin
keräys Oy.

Taajama-alueella kadun puhtaanapito on ton
tinomistajalle kuuluva asia. Tontinomistaja on
velvollinen pitämään kadun puhtaana roskista,
lehdistä, irtonaisista esineistä jne. tontin rajasta
tien keskilinjaan saakka (laki Kadun ja eräiden
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
(669/1978, 9 § ja 10 §)).

Lasin, pahvin/kartongin ja pienmetallin
keräyspisteitä S-Marketin takana ja K-Market Taivaltorin pihalla.
Muovipakkausten keräyspiste on S-Marketin
takana.
Biojätteen erilliskeräystä ei ole, mutta edelleen
suosittelemme kompostointia.
Romuautoja vastaanotetaan jäteasemalla, lisäksi
niitä vastaanottavat maksutta alan yritykset. Seuraa
ilmoittelua.

Haketettavaa raivausjätettä, risua yms. otetaan valvotusti vastaan taajaman jätevedenpuhdistamon kentällä arkipäisin ma – to klo 8.00 – 15.00,
pe klo 8.00 – 13.00. Tuojan tulee tarkastuttaa kuorma
puhdistamon hoitajalla.

Pyydämme jätteenkeruun yhteiskeräysporu
koita ilmoittamaan muutokset teknisiin pal
veluihin.
Tiedustelut: jätehuollosta vastaava rakennusmestari Kari Siikaluoma, puh. 0400 126 455. Jäteaseman
puhelinnumero on 0400 281 277.
www.taivalkoski.fi/palvelut/jatehuolto
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