JÄTENEUVONTA TIEDOTTAA

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOAIKA
JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA ON MUUTTUNUT
Kotitalouksien vaarallisten jätteiden uusi vastaanottoaika
puhdistamolla on joka kuukauden toinen maanantai
klo 14–17. Seuraavat vastaanottopäivät ovat siis
13.12., 10.1., 14.2. sekä 14.3.

Järjestely on väliaikainen ja jatkosta
tiedotetaan myöhemmin muun muassa
maaliskuun lopulla ilmestyvässä
JäteVaakku-lehdessä.

Paikalla on keräysauto. Vaaralliset jätteet tulee luovuttaa ainoastaan tuona aikana suoraan keräysautolle. Muina aikoina niiden
jättäminen puhdistamon alueelle on ehdottomasti kielletty!

Lavialaiset kotitaloudet voivat toimittaa vaarallisia jätteitään
maksutta myös Porin kierrätyskeskukseen tai Hangassuon
jätekeskukseen.

UUDEN JÄTELAIN
TUOMIA MUUTOKSIA

EKOPAJA ON
JÄLLEEN AVOINNA

Biojätteen erilliskeräys yli neljän asunnon
kiinteistöillä alkaa ensi kesänä

Lavian ekopaja palvelee kuntalaisia Keskuskoululla osoitteessa
Keskustantie 4. Ekopaja on avoinna maanantaista torstaihin klo
7–15 ja perjantaisin 7–13.

Erikseen lajitellun biojätteen keräys aloitetaan ensi kesänä
1.7.2022 alkaen Lavian taajama-alueen asuinkiinteistöillä, joissa
asuntoja on viisi tai enemmän – käytännössä siis kerros- ja
rivitaloilla.
Miten toimitaan?
Taloyhtiö hankkii jätepisteelle sekajäteastian viereen
biojäteastian. Astia on Biojäte-tarralla merkitty muoviastia.
Asukas lajittelee kotonaan annettujen ohjeiden mukaisesti
biojätteen erikseen sekajätteestä ja toimittaa sen pihalla olevaan
biojäteastiaan.
Ennen keräyksen alkamista jokaiseen asuntoon, jota alkava
keräys koskee, jaetaan ohjeet biojätteen lajittelusta. Halutessaan
voi jo tätä ennen käydä tutustumassa biojätteen maailmaan
esimerkiksi verkkosivustolla www.biojate.info

Pakkausten keräys yli neljän asunnon kiinteistöillä
alkaa kesällä 2023

Kesällä 2023 heinäkuussa aloitetaan taajama-alueilla lasipakkausten, pienmetallin sekä uutena Laviassa muovipakkausten
erilliskeräys kaikilla asuinkiinteistöillä, joissa asuntoja on viisi
tai enemmän eli rivi- ja kerrostaloilla. Tähän saakka erilliskeräysvelvoite lasipakkausten ja pienmetallin osalta on ollut
yli yhdeksän ja kartonkipakkausten osalta yli neljän asunnon
kiinteistöillä.

Ekopaja toimii lavialaisten sähkölaiteromun vastaanottopisteenä.
Paja voi avustaa laitteiden kuljetuksessa.
Ekopaja palvelee ja auttaa asukkaita myös muissa kuljetuksissa
sekä pienissä korjaus- ym. töissä. Kysy lisää tai tilaa kuljetus
numerosta 044 701 8572.

Jätehuollon tulevista muutoksista kerrotaan
muuan muassa JäteVaakku-lehdessä ja
jäteneuvonnan verkkosivuilla. Jäteneuvontaan
voi myös aina ottaa yhteyttä, jos jokin asia
jätehuollossa on epäselvä tai muuten askarruttaa.
Porin seudun jäteneuvonta toivottaa lavialaisille
hyvää itsenäisyyspäivää, rauhaisaa joulunaikaa
sekä vähäjätteistä vuotta 2022!

Lajitteluvelvoitehan on jo kaikilla asukkailla – niin omakotitaloissa, rivitaloissa kuin kerrostaloissakin. Sekajätteestä tulee
lajitella erikseen lasi- ja kartonkipakkaukset, pienmetalli sekä
paperi ja toimittaa lajitellut jakeet hyötyjätepisteille, jos oman
asuintalon jätepisteellä ei ole niille astiaa.

Aloitetaanko muovipakkausten keräys myös
hyötyjätepisteillä?

Muovipakkausten keräyksen valtakunnallisesti järjestää Rinki
Oy omilla Rinki-ekopisteillään. Rinki Oy tulee lisäämään muovipakkausten keräyspisteitään vuoden 2023 aikana. Pyritään
vaikuttamaan yleisen keräyspisteen saamiseen myös Laviaan.

Yhteystiedot:

p. 044 701 2500
jateneuvonta@pori.fi
www.pori.fi/jateneuvonta
@jatevaakku.mustavaris
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