1

TIEDOTE 29.1.2021
Putkikeräysjärjestelmän ohjeidenmukainen käyttö
Kivistön Putkijäte Oy tuottaa Kivistön uudessa keskustassa taloyhtiönne jätehuollon palvelut
putkikeräysjärjestelmällä. Jätehuollon toimivuus edellyttää sitä, että putkikeräysjärjestelmää
ja sitä tukevia kierrätyshuoneita käytetään käyttö- ja lajitteluohjeiden mukaisesti.
Jätehuollon oikea käyttö parantaa alueen siisteyttä, asumisviihtyvyyttä ja pienentää kaikkien
järjestelmän piirissä olevien kiinteistöjen jätehuollon kokonaiskustannuksia.
Kun putkikeräysjärjestelmää käytetään ohjeiden mukaisesti, keräyspaikkojen ympärille ei
muodostu lainkaan irtojätettä. Mikäli irtojätettä jätetään kuitenkin ohjeiden vastaisella
toiminnalla lojumaan keräyspaikkojen ympärille, tästä voi aiheutua yleisen epäsiistiyden
lisäksi jyrsijöistä tai muista tuholaisista johtuvia ongelmia.
Taloyhtiöiden tulee erityisesti huomata, että:
-

Käyttösopimuksen 5.2 kohdan mukaan taloyhtiö vastaa yleisestä puhtaanapidosta ja
siisteydestä putkikeräysjärjestelmään kuuluvien laitteiden ja erityisesti jätteen
syöttöpisteiden ympärillä. Taloyhtiö vastaa myös kiinteistöllään mahdollisesti sijaitsevan
alueellisen kierrätyshuoneen hoidosta ja ylläpidosta, ml. siivous ja liukkaudentorjunta.
Syöttöpisteiden pinnat (erityisesti luukut, kahvat, sekä mahdolliset tunnistimet ja
painikkeet) puhdistetaan säännöllisesti normaalin siivouksen yhteydessä siten, että
syöttöpisteet ovat siistissä kunnossa loppukäyttäjiä varten. Lisäksi taloyhtiölle kuuluu
esimerkiksi syöttöpisteiden läheisyyteen jätettyjen järjestelmään soveltumattomien
esineiden poistaminen ja kuljettaminen pois kiinteistöltä.

-

Kierrätyshuonesopimusten 4 kohdan mukaan taloyhtiö vastaa kustannuksellaan muiden
kuin putkikeräysjärjestelmän avulla ja kierrätyshuoneisiin jäteyhtiön antamien ohjeiden
mukaisesti kerättävien jätteiden keräämisestä kiinteistöllään. Niin ikään taloyhtiö vastaa
kierrätyshuoneen hoidosta ja ylläpidosta, mukaan lukien siivous, liukkaudentorjunta,
valaistus, sisä- ja ulkopintojen hoito ja muut kiinteistöhoidolliset toimenpiteet.

Todettakoon, että käyttösopimus on tehty kaikkien taloyhtiöiden kanssa. Lisäksi
kierrätyshuonesopimus on tehty kaikkien niiden taloyhtiöiden kanssa, joiden tiloissa
kierrätyshuone sijaitsee.
Kivistön Putkijäte Oy pyytää kohteliaimmin, että taloyhtiön isännöitsijät toimittavat liitteenä
olevan putkikeräysjärjestelmän käyttöä koskevan materiaalin taloyhtiön kaikkiin
huoneistoihin. Lisäksi taloyhtiön isännöitsijöiden tulisi panna materiaali näkyvästi esille
taloyhtiön rappukäytävän ilmoitustaululle tai muuhun soveltuvaan paikkaan. Isännöitsijöiden
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tulisi huolehtia myös siitä, että taloyhtiön uusille asukkaille välittyy vastaavat tiedot aina
taloon sisälle muuton yhteydessä.
Taloyhtiöiden asukkaille jaettava ja esille pantava materiaali:
(1) Putkikeräysjärjestelmän käyttö- ja lajitteluohjeet (suomi, ruotsi, englanti).
(2) Taloyhtiöiden kierrätyshuoneiden sijaintitiedot kartalla.
(3) Lassila&Tikanoja Oy:n kuukausittaisen HelppoNouto -erilliskeräyksen aikataulu.
(4) Uusien avainten tilausohje.
Tiedot löytyvät myös Kivistön Putkijäte Oy:n internetsivuilta osoitteesta:
www.kivistonputkijate.fi.
Mikäli Te ette ole enää isännöitsijänä Kivistön uuden keskustan kerrostaloyhtiössä, jota tämä
tiedote koskee, pyydän ystävällisesti välittämään viestin taloyhtiön uudelle isännöitsijälle.

Lisätietoja:
Kivistön Putkijäte Oy p. 050 304 5487 tai asiakaspalvelu p. 020 711 8451 (arkisin klo 8 - 18),
www.kivistonputkijate.fi.
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