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MUUTTAJAN MUISTILISTA  

Muuttaessa pitää muistaa yhtä ja toista tärkeää. Muistilistan avulla muistat hoitaa 

kaikki tärkeät asiat.      

 

 Avain 

Saat vuokraamasi asunnon avaimet, kun tulet allekirjoittamaan 

avaintenluovutustodistuksen. Mukaan avainten hakuun tarvitset kuitin maksetusta 

vakuudesta sekä henkilöllisyystodistuksen. Pidäthän huolta avaimestasi! 

Ethän liitä avaimeen henkilön tai osoitteen paljastavia tunnisteita. Jos avaimesi 

katoaa, ilmoita siitä välittömästi asumisohjaajalle. Vuokralainen joutuu korvaamaan 

kadonneen avaimen kustannukset. 

 

 Muutto 

Hanki muuttoapu ja –auto ajoissa. Muuttolaatikoiksi sopivat kauppojen ilmaiset 

pahvilaatikot. Voit myös vuokrata laatikoita suhteellisen edullisesti. Muuttoautoja 

vuokraavat autovuokraamot, muuttoyritykset ja jotkut huoltamot. 

 

 Kotivakuutus 

Jos sinulla ei ole kotivakuutusta, hanki vakuutus ennen muuttoa. Taloyhtiön  

vakuutus korvaa talon rakenteille (seinät, lattia ja katto) aiheutuneet vahingot,  

mutta mahdolliset henkilökohtaiselle omaisuudelle tapahtuvat vahingot korvaa  

vain itse otettu kotivakuutus. Jos sinulla on voimassa oleva vakuutus, muista 

ilmoittaa muutostasi vakuutusyhtiöllesi. Huomaathan, ettei mikään vakuutus  

korvaa asukkaan tahallaan aiheuttamia vahinkoja. 
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 Muuttoilmoitus 

Kun muutat, sinun tulee tehdä muuttoilmoitus. Voit tehdä muuttoilmoituksen Postiin 

ja maistraatille samalla kertaa. Ilmoitus hoituu kätevästi netissä osoitteessa 

posti.fi/muuttoilmoitus. Sähköiseen ilmoitukseen tarvitset verkkopankkitunnukset, 

henkilökortin tai Postin käyttäjätunnuksen. 

Muuttoilmoituksen voi tehdä myös postista tai maistraatista noudettavalla 

lomakkeella. Muuttoilmoitus pitää tehdä viimeistään viikon kuluttua muutosta.  

Uudet osoitetietosi välitetään automaattisesti viranomaisille, seurakunnille, Kelaan, 

verohallintoon sekä puolustusvoimille. Muistathan ilmoittaa muutostasi myös pankkiisi, 

kirjastoon, puhelinyhtiöön, työnantajalle ja opiskelupaikallesi.  

Jos sinulla on ajokortti, ilmoita osoitteesi muuttumisesta poliisilaitokselle ja 

liikennevakuutuslaitokselle. 

 

 Tuloilmoitus huoltoyhtiölle 

Kun muutat asuntoosi, tee mahdollisimman pian tuloilmoitus. Tuloilmoituslomakkeen 

saat asumisohjaajalta vuokrasopimuksen kirjoittamisen yhteydessä. Ilman 

tuloilmoitusta huolto ei voi esimerkiksi avainten unohtuessa päästää sinua sisään 

asuntoon.  

 

 Sähkösopimus 

Sinun täytyy tehdä sähkösopimus valitsemasi sähköyhtiön kanssa. Sähkön  

saaminen asuntoon kestää tavallisesti 2–3 arkipäivää tilauksen tekemisen jälkeen,  

joten on hyvä olla ajoissa liikkeellä, jotta saat asuntoon sähkön heti kun muutat.  

 

 Internet  

Asuntojemme vuokraan kuuluu Elisan laajakaistayhteys (nopeus 2 M). Internetin saat 

käyttöösi netissä osoitteessa elisa.fi/laajakaista, Elisan myymälässä tai soittamalla 

Elisan asiakaspalveluun. Jos haluat, voit tilata myös lisänopeutta. Jos haluat, voit myös 

jatkaa / sopia toisen nettiyhtiön kanssa. Siinä tapauksessa sinun täytyy itse maksaa 

kaikki kulut. 

 

 

https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/
https://elisa.fi/kauppa/nettiliittymat/kiinteat-laajakaistat
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 Lehdet  

Muista ilmoittaa tilaamillesi lehdille uusi osoitteesi. Saat käännettyä lehtesi uuteen 

osoitteeseesi, kun soitat lehtien asiakaspalveluun. Numerot löytyvät yleensä joko 

lehdestä, netistä tai tilaustodistuksesta.  

 Palovaroitin  

Palovaroitin on lain määräämä pakollinen varuste, joka pitää olla jokaisessa 

asunnossa. Tarkista, että asunnossasi on palovaroitin, ja jos sellainen puuttuu tai se on 

rikki, ilmoita siitä asumisohjaajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Jotta asuminen on turvallista ja mukavaa, kaikkien asukkaiden pitää noudattaa 

samoja sääntöjä. 

Kaikkien tulee käytöksellään ottaa huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on 

huolehdittava myös siitä, että heidän vieraansa noudattavat sääntöjä. Sääntöjen 

rikkominen voi johtaa vahingon korvaukseen tai asukkaan häätöön.  

Järjestyslaissa ja muualla lainsäädännössä on yleisiä, myös tätä kiinteistöä koskevia 

määräyksiä. 

 

Yhteiset tilat ja ulkoalueet 

Ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Varmistathan, että ovet menevät uudestaan 

lukkoon, kun kuljet niistä. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja 

turha oleskelu yhteisissä sisätiloissa on kielletty. Yhteisillä ulkoalueilla tupakointi on 

kielletty kiinteistön tuuletusaukkojen välittömässä läheisyydessä ja lasten 

leikkipaikoilla. Kaikkien asukkaiden tulee pitää yhteisten tilojen siisteydestä huolta. 

Yhteisillä parvekkeilla ei saa syljeskellä eikä roskata. 

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. 

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. 

Tavaran säilytys porraskäytävillä sekä kellarin ja ullakon käytävillä on kielletty. 

Polkupyöriä ja lastenvaunuja tulee säilyttää niille varatuissa tiloissa. Palovaarallisten 

aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja 

mainosten kiinnittäminen sekä antennien tai muiden vastaavien esineiden asentamine 

on kielletty. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiöllä. 
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Jätehuolto 

Talousjätteet ja muut roskat tulee lajitella ohjeiden mukaan ja viedä pakattuina 

jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden (esim. huonekalut, kodinkoneet, 

elektroniikka) poiskuljetuksesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle 

haitalliset jätteet pitää viedä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille. YNA:n omat 

jätepisteet esitellään asukaskansion lopussa.  

 

 

Jätehuoltoon liittyviä linkkejä 

 Lajittelu ABC (www.pjhoy.fi/docs/lajittelu_abc) 

 

 Rinki-ekopiste sijaitsee S-marketilla (www.kierratys.info) 

RINKI-EKOPISTE, SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY 

Neuvonta: Asiakaspalvelu kotitalouksille 0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18) 

S-Market Ylöjärvi (RINKI ID 06-30065) 

Lähdevainiontie 1, 33480 YLÖJÄRVI 

PAPERI, METALLI, LASIPAKKAUKSET, KARTONKIPAKKAUKSET, MUOVIPAKKAUKSET 

 

 Ylöjärven jäteasemalle voi viedä mm. Vaarallisia jätteitä (www.kierratys.info) 

YLÖJÄRVEN JÄTEASEMA, PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY 

Neuvonta: (03) 240 5110 

ma, ti, to, pe 10-17 ja ke 12-19 

Toimintatie 4, 33470 YLÖJÄRVI 

PAPERI, METALLI, LASIPAKKAUKSET, KARTONKIPAKKAUKSET, SÄHKÖLAITTEET, 

LAMPUT, PARISTOT, AJONEUVOAKUT, PUU, VAARALLINEN JÄTE, SEKAJÄTE, MUU 

JÄTE 

 

 

 

http://www.pjhoy.fi/docs/lajittelu_abc
http://www.pjhoy.fi/docs/lajittelu_abc
https://www.kierratys.info/
http://www.kierratys.info/
https://www.kierratys.info/
http://www.kierratys.info/
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Pysäköinti ja autopaikat 

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä 

paikoilla ja ainoastaan liikennekäytössä oleville ajoneuvoille (ei asuntovaunuille). 

Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Autopaikoilla ei saa säilyttää romua. 

Vieraspaikat on tarkoitettu vain talossa vierailevien lyhytaikaiseen käyttöön.  

Autopaikan saat varattua asumisohjaajalta. 

 

Asunnot 

Asunnoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä melua. 

Asunnoissa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Jos asukas tupakoi asunnossaan, hän 

joutuu korvaamaan asunnon puhdistuksesta aiheutuvat kustannukset.  Asuntoja on 

siivottava ja hoidettava huolellisesti. Taulujen ja hyllyjen kiinnittäminen on sallittu, 

mutta palapeilien, videotykkien, sisustustarrojen ja taulutelevisioiden kiinnittäminen 

on kielletty. Jos vuokralainen kiellosta huolimatta kiinnittää seiniin/kattoon edellä 

mainittuja asioita, YNA laskuttaa asukasta jälkien korjaamisesta. 

Mihinkään muutoksiin, korjauksiin tai maalaustöihin ei saa itse ryhtyä. Vesivuodoista ja 

muista huoneistossa havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle välittömästi. 

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa 

niitä. Parvekkeet on pidettävä siisteinä. Parvekkeilta sekä luhti- ja porraskäytäviltä 

tavaroiden heittely on ehdottomasti kielletty. 

 

Muuttoilmoitus 

Kun vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen, hänen tulee ilmoittaa varsinainen 

muuttopäivänsä. Vuokranantajalle ja huoltoyhtiölle on ilmoitettava myös muiden 

asunnossa asuvien poismuutosta tai myöhemmin asumaan tulevien henkilöiden sisään 

muutosta. 
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Asunnon irtisanominen 

Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Aika lasketaan sen 

kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, 

ellei toisin ole sovittu. Esimerkiksi jos sopimus sanotaan irti 4. heinäkuuta, sopimus 

päättyy elokuun lopussa. Ilmoita asunnon irtisanomisesta asumisohjaajalle. 

Asumisohjaaja toimittaa sinulle irtisanomiseen tarvittavat lomakkeet.  

 

Tuulettaminen 

Mattojen ja vuodevaatteiden tuulettaminen ja tomuttaminen on sallittu vain tähän 

tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja ilmoitettuina aikoina. Tekstiilien 

tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain 

kaiteiden sisäpuolella. Mattoja ei kuivateta kuivaushuoneessa. 

 

Lemmikkieläimet 

Asuntojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä 

talon asukkaita tai talossa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten 

ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä 

läheisyydessä. Asunnoissa on yhden eläimen kiintiö.  

 

Määräysten rikkominen 

Järjestysmääräysten rikkominen voi johtaa vahingonkorvaukseen ja/tai 

vuokrasopimuksen purkamiseen. Nämä määräykset on vahvistettu 

asukaskokouksessa. 
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ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ 

Asukkaiden käytössä on useita palveluita.  

 

Ilmainen nettiyhteys 

Asuntojen vuokraan kuuluu Elisan laajakaistayhteys (nopeus 2M).  

Yhteyden nopeuden kasvattaminen on mahdollista rekisteröimisen yhteydessä tai 

jälkikäteen. Voit myös sopia toisen palveluntarjoajan kanssa internetin tilauksesta ja 

maksaa siitä normaalin kuukausimaksun. Saat yhteyden käyttöön Elisan nettisivuilla 

osoitteessa elisa.fi/laajakaista, Elisan myymälässä tai soittamalla Elisan 

asiakaspalveluun ja kertomalla yhteystietosi. 

 

Saunatilat 

Taloissamme on asukkaille tarkoitettu ilmainen lenkkisauna kahdesti viikossa. Oman 

saunavuoron saa varattua asumisohjaajalta. 

 

Irtaimistovarasto 

Jokaisella asukkaalla on käytössään oma verkkokellari- tai ulkovarasto omien 

tavaroiden säilyttämistä varten. Oman varastotilan oveen kannattaa hankkia lukko, 

vaikka et käyttäisikään tilaa. Oman varastotilan lukko toimii asunnon avaimella. 

 

 

 

Asukastoiminta 

Yhdistys järjestää asukaskokouksen, joka valitsee asukkaiden edustajan. 

Asukaskokouksessa käsitellään myös talon kustannuksia, eli miten vuokraa on 

kerättävä. 

 

 

 

https://elisa.fi/kauppa/nettiliittymat/kiinteat-laajakaistat
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Sosiaalinen media 

Taloillamme on käytössä oma Facebook-ryhmä, jossa voi pitää yhteyttä naapureihin, 

keskustella ajankohtaisista asioista, lainata tavaroita tai myydä huonekaluja. 

Asumisohjaajalla on käytössä Facebook-profiili “Asumisohjaaja Ylöjärven 

Nuorisoasunnot”. Asumisohjaajaa voi pyytää kaveriksi halutessaan ja hänet voi 

tavoittaa myös sen kautta. Lisäksi kannattaa käydä tykkäämässä Ylöjärven 

Nuorsioasunnot ry-sivusta. Asumisohjaajan yhdistyksen sivuilla tapahtuu tiedotusta, 

joten niitä kannattaa seurata. Lisäksi Ylöjärven Nuorisoasunnot löytää Instagramista 

@ylo_nuorisoasunnot. 

 

Asumisohjaus- ja neuvonta 

Asumisohjaaja on tavattavissa taloilla säännöllisesti ja häneltä voit kysyä mitä tahansa 

asumiseen liittyvää. Asumisohjaajalle kannattaa varata aika tapaamiselle. 

Asumisohjaajan tavoittaa parhaiten virka-aikana klo 8.30-16 puhelimitse tai 

sähköpostilla. Ole rohkeasti yhteydessä! 
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KENEEN OTTAA YHTEYTTÄ ERI TILANTEISSA 

 

Pamis 

Isännöitsijä 

Asumisohjaaja Huoltoyhtiö 

Lännenkiinteistöpalve

lu 

Avaimet jääneet sisälle   x 

Hanasta ei tule vettä/hana 

tiputtaa 
  x 

Palovaroittimessa vikaa   x 

Naapuri häiriköi (esim. 

metelöi) 
x x  

Vuokrasopimuksen 

uusiminen 
 x  

Lattiakaivo/viemäri 

tukossa 
  x 

Talonkirjaote  x  

Asunnossa tuhoeläimiä x x  

Autopaikka  x  

Saunassa/pesutuvan 

koneissa vikaa 
  x 

Ongelmat 

vuokranmaksussa 
 x  

Kysymykset asumisen 

saatavista tuista 
 x  

Putket vuotavat   x 

Asukastoiminta (esim. 

talkoot) 
 x  

Asumisen 

ongelmatilanteet 

 

 x  

Avaimet hukkuneet  x  

Saunan/pesutuvan 

varausjärjestelmät 
 x  

En tiedä kenelle asiani 

kuuluu  
 x  

Asunnossa on kylmä 

 

Lännenkiinteistöpalvelu  

Vikailmoitukset p. 0331423400, 

www.lkpalvelu.fi/lomakkeet/vikailmoitus     

 

Vikapäivystys vain hätätapaukset p. 0500620124 

Päivystysaikana tehdään vain sellaiset kiireelliset työt, joita ei voi ilman 

vaaran tai vahingon syntymistä siirtää tehtäväksi normaalina työaikana. 

 

 Isännöitsijän ja vuokravalvonnan yhteystiedot löydät takasivulta, liitteistä sekä nettisivuilta 

www.ylona.fi . Huoltoyhtiön ja asumisohjaajan tiedot löydät talosi ilmoitustaululta. 

 

 

 

https://www.lkpalvelu.fi/lomakkeet/vikailmoitus
http://www.ylona.fi/
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ASUNNON KUNNOSSAPITO- JA SIIVOUSOHJEET 

Vuokralaisen vastuulla on pitää asunnosta hyvää huolta.  

Asunnosta pitää huolehtia, jotta se säilyy viihtyisänä eikä kulu liikaa. Siivoaminen on 

tärkeää myös asukkaiden terveyden kannalta, sillä epäpuhtaudet voivat aiheuttaa 

sairauksia. Jos asukas ei pidä hyvää huolta asunnostaan, voi hän vuokrasuhteen 

päättyessä joutua korvaamaan vuokranantajalle aiheutuneet vahingot tai tarvittavat 

siivouskulut 

 

Siivous 

Tee joka päivä tai lähes joka päivä: 

• tuuleta asunto 

• vie roskat ulos 

• tiskaa ja siivoa keittiö. 

Tee kerran viikossa:  

• imuroi asunto 

• pyyhi pölyt ja likatahrat  

• pese vessanpönttö ja lavuaari 

• heitä pilaantuneet ruoat pois. 

Tee kerran tai pari kuukaudessa:  

• vaihda lakanat ja tuuleta vuodevaatteet 

• puhdista lattiat kostealla rätillä (Huom. Katso, ettei rätti ole liian märkä, muuten 

lattia menee pilalle.) 

• puhdista jääkaappi 

• tamppaa matot 

• pese kylpyhuoneen seinät ja lattiapinnat oikealla pesuaineella ja sienellä/harjalla ja 

varmista, ettei lavuaariin tai lattiakaivon päälle ole kertynyt hiuksia 

• pyyhi lattialistat. 
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Tee silloin tällöin:  

• sulata pakastin 

• puhdista kaapit 

• tuuleta kodin tekstiilit 

• pese ikkunat 

• pyyhi lämpöpatterit ja venttiilit pölystä 

• puhdista liesituuletin ja uuni 

• siisti parveke. 

 

Huom. Tuulettaessa ranskalaisen parvekkeen ovea ei saa jättää auki pitkiksi ajoiksi, 

varsinkaan kostealla ilmalla, sillä se tuo asuntoihin kosteutta ja pilaa lattiapinnan.  

 

Lavuaarin hajulukon ja suihkun lattiakaivon puhdistus 

Pidä huolta, että lavuaarit ja lattiakaivon päällysosa pysyvät puhtaana. Varo, ettei 

hiuksia, hiekkaa tai muuta kulkeudu lavuaariin tai lattiakaivoon, muuten ne tukkeutuvat!  

Ole yhteydessä huoltoyhtiöön, jos lavuaari tai lattiakaivo on mennyt tukkoon.  

 

Liesituulettimen ja suodattimen puhdistus 

Asukkaan pitää puhdistaa liesituulettimen tai -kuvun suodatin säännöllisesti, jotta ilma 

pääse vaihtumaan. 

Avaa tuulettimen kansi ja vedä suodatin koukuista irti. Suodattimeen kertynyt lika 

kannattaa puhdistaa astianpesuaineella, joka irrottaa hyvin rasvan ja lian. 
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Hyvä sisäilma  

Asunnoissa on ilmanvaihtojärjestelmä, joka pitää asunnon sisäilman puhtaana. 

Ilmanvaihtokanava kuljettaa ummehtuneen ilman pois ja tuo raikasta ilmaa sisälle.  

Ilmanvaihtokanavan edessä on venttiili. Venttiilejä ei saa tukkia, laittaa kiinni tai niiden 

asentoa ei saa muuttaa! Tämä sekoittaa ilmanvaihdon. Asunnon ilma voi tulla 

epäterveelliseksi ja aiheuttaa hometta. 

Puhdista poisto- ja tuloventtiilit säännöllisesti pölystä pintapuolisesti. Kun käyt 

suihkussa tai laitat ruokaa, laita liesituuletin täysille. Kosteus aiheuttaa huonoa 

sisäilmaa,  

joten vältä pitkiä suihkuja, sillä ne keräävät pieneen asuntoon kosteutta. Kuivaa 

pesuhuone huolellisesti käytön jälkeen, äläkä kuivata asunnossasi isoja pyykkimääriä 

kerralla.  

 

 

Asunnon lämpötila  

Jos asunnossa on mielestäsi kylmä, tarkistathan ettei pattereiden edessä tai päällä ole 

paksuja verhoja tai huonekaluja estämässä lämpimän ilman kiertämistä ja näin 

sekoittamassa termostaatin toimintaa. Jos patteri tuntuu viileältä, varmista että 

patterin säätönuppi on vedetty ääriasentoon (jos säätönupin maksimi on esimerkiksi 

kolme, varmista että olet vääntänyt nuppia yli kolmosen). Jos patterit ovat näiden 

varmistusten jälkeen yhä kylmät, ota yhteyttä huoltomieheen tai hallituksen 

puheenjohtajaan. Osta sisälle lämpömittari, jolla voit mitata huoneen lämpötilan. 

Normaali huonelämpötila on noin 20–22 °C 13 
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Kierrätys 

Kierrätystä ja kirppiksiä Ylöjärvellä 

https://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/ 

Katso myös netistä: kirppikset.info 

 

Kirpputori Kara ja Pieni kahvila 

Asemantie 2 (Salen talo), 33470 Ylöjärvi 

p. 045 1784994 

Avoinna: ma 12 – 20, ti – pe 10 – 18, la – su 10 – 15 

 

 

Lastenkirppis Trendy Kids 

http://www.kirppikset.info/kirppikset/lastenkirppis-trendy-kids 

Sijainti K-market Linkin naapurissa Mastontiellä 

p. 040 487 4994  

Avoinna: ma–to kello 10–18, pe–la 10–15 ja sunnuntaisin 12–16.  

Kesällä aukioloissa on poikkeuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/
http://www.kirppikset.info/
http://www.kirppikset.info/kirppikset/lastenkirppis-trendy-kids
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Ylöjärven seurakunnan lähetyskirppis 

https://www.ylojarvenseurakunta.fi/kirpputorit 

Ylöjärven seurakuntakeskus 

Kirkkotanhuantie 1 (srk-keskuksen sivuovi, alakerrassa) 

Avoinna: kesäaikaan 15.5. - 15.9. torstaisin klo 14 – 18 

talviaikaan 15.9. - 15.5. pe klo 14 – 18 ja la klo 10 – 14 

 

Pengonpohjan kirppis 

Pengonpohjan vanha koulu, Länsi-Teiskontie 234 

Paljon vanhaa, vähän uutta, monen moista kirjavuutta. 

Pengonpohjan kirppis huhtikuusta (11.4.) lokakuun ensimmäiselle viikolle. 

Avoinna la-su klo 10-15, muulloin sopimuksen mukaan. 

Myytävänä myös kahvia ja kastettavaa sekä noin kerran kuussa suuren suosion 
saanutta ruisleipää. 

Tapahtuman järjestää Pengonpohjan kyläyhdistys, p. 040 8679 865 

 

Jäteastiat 

Kaskitiellä ja Laaduntiellä sijaitsevat asukkaiden käyttöön tarkoitetut jäteastiat. Tässä 
kappaleessa esitellään, missä jäteastiat sijaitsevat. 

 

 

 

 

 

https://www.ylojarvenseurakunta.fi/kirpputorit
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KASKITIE                 

  

1. Kuivajäte 2. Paperi 3. Biojäte 4. Kartonki (Kaskitie) 
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1.Kuivajäte 2.Paperi (Kaskitie) 

3.Biojäte 4.Kartonki (Kaskitie)  
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 LAADUNTIE 

 

1.Biojäte 2.Paperi 3. Sekajäte 4.Sekajäte 5. Sekajäte 6.Kartonki (Laaduntie) 
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1.Biojäte 2. Paperi 3. Sekajäte (Laaduntie)

4.Sekajäte 5.Sekajäte 6.Kartonki (Laaduntie) 


