Jätehuollon järjestäminen Rääkkylän kunnan alueella
Rinki-ekopiste

Rinki-ekopisteverkostossa on kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille yli 1 850 keräyspistettä kautta
Suomen. Lisäksi muovipakkausten keräystä varten on yli 500 keräyspistettä. Verkoston ylläpidosta
vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.
Kirkkotie 1, S-Market Rääkkylä: kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metalli, paperi ja vaatteet. Lue lisää
http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/
Tuottajavastuu http://www.ymparisto.fi/tuottajavastuu/

Ekopisteet

Kunnan ylläpitämiin ekopisteisiin voi tuoda kotitalouksista kertyviä lasipulloja ja lasipurkkeja, paperia, pahvia
ja pienmetalleja. Ekopisteisiin ei saa tuoda sekajätettä, biojätettä eikä muovia. Ekopisteet sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Kirkonkylä Kisatie 8, Paksuniementie 241, Oravisalontie 1290a, Hypönniementie 461, Varpasalontie 629b, Pötsönlahdentie 411, Haapasalmentie 800, Jaamantie, Rasivaara Hammaslahdentie 56 (urheilukenttä), Kompakka Hammaslahdentie 1044, Sintsi Murtoniementie 18

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä rautaromun ja vaarallisen jätteen (ent. ongelmajäte) keräyspiste
Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä
Avoinna
arkisin ma - pe klo 9 – 15
Rääkkylän jätevedenpuhdistamon luona olevalla keräilypaikalla otetaan vastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita kuten jääkaappeja, pakastimia, kahvinkeittimiä, mikroaaltouuneja, tietokoneita, televisioita, radioita, käytöstä poistettuja kompostipakastimia jne. Keräilypaikalle voi tuoda metalliromuja, jotka on laitettava siirtolavalle.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvien, myyntipinta-alaltaan yli 1000 m2 päivittäistavarakauppojen ja muiden
yli 200 m2 kauppojen, on jatkossa otettava vastaan kaikki pienet (alle 25 cm) käytöstä poistetut laitteet ilman
uuden laitteen ostovelvoitetta. Kauppojen on lisäksi otettava vastaan myös näitä suuremmat laitteet, joiden
tilalle ostetaan uusi vastaava laite. Jätelaki velvoittaa myös paristoja ja akkuja myyvät liikkeet ottamaan vastaan kaikki käytöstä poistetut kannettavat akut ja paristot ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta.
Muut lähimmät vastaanottopisteet ovat:
Sopensuon jätteenkäsittelypaikka Puhoksentie 15, 82500 Kitee
Kuusakoski Oy
Lylykoskentie 35, 0130 Joensuu
Joensuun Seudun Jätehuolto Oy Kontionsuon jäteasema, Kontiosuontie, 80230 Joensuu
Lisätietoja asiasta ja tämänhetkisistä vastaanottopisteistä löytyy mm. alla olevista nettiosoitteista:
http://www.kuusakoski.fi http://www.serty.fi
http://www.elker.fi
Vaarallinen jäte Torjunta-aineita, maaleja, liimoja jne. sekä akkuja, loisteputki- ja energiansäästölamppuja vastaanotetaan
(ent. ongelmajäte) Rääkkylän jätevedenpuhdistamon luona olevaan vaarallisten jätteiden konttiin (os. Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä). Tyhjät ja kuivuneet maalipurkit kelpaavat kuitenkin metallinkierrätykseen. Käytetyt energiansäästö- ja
led-lamput sekä alle 25 cm pitkät loisteputkilamput palautetaan maksutta myymälöihin, joiden valikoimiin lamput sisältyvät.
Puhtaat jäteöljyt ja öljynsuodattimet voi toimittaa Rasivaarassa Hyvärisen Pajan, os. Rasitie 10, ja kirkonkylällä, jätevedenpuhdistamon luona (os. Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä) oleviin keräilypisteisiin. Räjähteet, kuten
ammukset, vanhentuneet hätäraketit sekä löydetyt tai rikkoontuneet ilotulitteet toimitetaan myyjäliikkeeseen
tai poliisille.
Romuajoneuvot

Viimeisellä omistajalla on velvollisuus viedä romuajoneuvo tuottajan tai tuottajayhteisön järjestämään vastaanottopaikkaan. Virallisesta vastaanottopaikasta saa romutustodistuksen, jolla ajoneuvon saa poistettua rekisteristä. Lisätietoja: http://www.autokierratys.fi

Akut ja paristot

Akkuja ja paristoja myyvien kauppojen tulee ottaa maksutta vastaan kuluttajilta kaikki käytetyt kannettavat
akut ja paristot. Kannettavien paristojen ja akkujen maahantuojat ja valmistajat vastaavat paristojen ja akkujen
jätehuollosta ja sen kustannuksista kaupoista eteenpäin. Ajoneuvoakkujen vastaanottopaikkojen yhteystiedot
löytyvät www.kierratys.info -sivustolta.

Renkaat

Ajoneuvojen renkaiden kierrätyksestä huolehtii tuottajavastuuseen perustuen Suomen Rengaskierrätys Oy.
Käytetyt autonrenkaat toimitetaan rengasliikkeisiin. Vastaanottopisteet: http://www.rengaskierratys.com

Lääkejäte

Vanhentuneet ja tarpeettomat lääkkeet toimitetaan apteekkiin. Ohje: http://www.raakkylanapteekki.fi

Sekajäte

Jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan
vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään
alueelliseen vastaanottopaikkaan. Rääkkylässä ei ole alueellisia sekajätteen vastaanottopaikkoja.
Kiinteistöjen haltijat (myös lomakiinteistöjen) tekevät jäteastian tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta sopimuksen kuljetusliikkeen kanssa. Yrittäjä perii käsittelymaksun ja kuljetuskustannukset suoraan asiakkaalta.
Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa.
Jätteen kuljettajan on annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu
sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain.
Kunnan alueella toimivat jätteenkuljetusurakoitsijat
Kiteen Jätehuolto Oy
http://www.kiteenjatehuolto.fi/
kiteenjatehuolto@gmail.com
0400 418 011
Lassila & Tikanoja Oyj
http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi/
050 378 7570
Hyöty- ja vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajäte) laskutukseen sekä jätehuoltoon liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä
seuraaviin henkilöihin:
* rakennustarkastaja Kalevi Harinen
kalevi.harinen@raakkyla.fi 040 105 3201
* apulaisrakennustarkastaja Joni Rytkönen joni.rytkonen@raakkyla.fi
050 434 2473
* kiinteistöpalvelusihteeri Kari Kinnunen
kari.kinnunen@raakkyla.fi 040 105 3203 (parillisina viikkoina)

