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Ekokympin tiedotuslehti kotitalouksille 2020



YHTEINEN JUTTU ON
KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ASIAKASLEHTI

Painos 53 000 kpl

Toimitus Sari Komulainen ja 

Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyöryhmä

Painopaikka Alma Manu, Tampere 2020

Taitto Oddy Inc.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
www.ekokymppi.fi

Vaihde 08 636 611

Itä-Suomen jäteneuvontayhteistyössä ovat mukana kunnalliset 

jäteyhtiöt Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy, Puhas Oy, Ylä-Savon 

Jätehuolto Oy ja jätelaitos Kainuun jätehuollon kuntayhtymä sekä 

jätettä energiaksi hyödyntävä Riikinvoima Oy. 

Yhteistyössä jaetaan tietoa jätehuollon palveluista, lajittelun 

tärkeydestä sekä autetaan ihmisiä tekemään valintoja puhtaamman 

ympäristön puolesta. Yhteistyössä tuotetaan muun muassa 

Yhteinen juttu -asiakaslehteä ja seinäkalenteria.

Ekokympin tavoitteena on otsikon mukainen tilanne tulevaisuudessa. Energiaksi 
toimitettavassa sekajätteessä ylivoimaisesti suurin haittaa aiheuttava jae on bio-
jäte. Sitä on tutkimusten mukaan sekajätteessä noin 25-30 %. Sekajätteen seassa 
polttoon toimitettava biojäte heikentää jätteen lämpöarvoa ja vaikeuttaa siten 
jätteen hyödyntämistä energiana. Lisäksi biojätteen kuljettaminen energialaitok-
seen tuottaa vuosittain turhia kustannuksia noin parisataatuhatta euroa. Tällä tur-
halla satsauksella voitaisiin polttaa sama määrä varsinaista energiaksi kelpaavaa 
sekajätettä.

Suomessa on meneillään valtakunnallinen biojätekampanja, joka kannustaa 
biojätteen lajitteluun. Myös Itä-Suomen jätelaitokset, jotka ovat mukana Riikin-
voiman ekovoimalaitoksessa kampanjoivat näkyvästi biojätteen lajittelun lisää-
miseksi. Ekokymppi tekee kevään aikana kyselyn kotitalouksille biojätteen kom-
postoinnista ja erilliskeräyksestä. Kyselyssä kartoitetaan lähinnä kotitalouksien 
omatoimista kompostointia. 

Biojäte sisältää myös arvokasta energiaa. Erilliskerätty biojäte toimitetaan Ou-
luun biokaasulaitokseen. Kainuusta tällä hetkellä kerättävästä biojätteestä saa-
daan liikennepolttoaineeksi kelpaavaa kaasua vajaan sadantuhannen kilometrin 
ajomäärää vastaava määrä. Määrä saataisiin helposti kaksin-kolminkertaistettua 
paremmalla lajittelulla. Tämän lisäksi mädätejäännöstä voidaan käyttää maan-
parannusaineena muiden lannoitteiden rinnalla.

Ekokympin historian aikana olen törmännyt usein väitteeseen syntyvän bio-
jätteen vähyydestä. Kainuussa ja muuallakin Suomessa on saatu jalostettua bio-
jätenoutaja, joka hävittää kaiken biojätteen säilykepurkkeja myöten. Tämä ”Tessu” 
ei elä jätteillä ja tuskinpa muutkaan. Lajitellaan siis biojäte jätehuoltomääräysten 
mukaan ja parannetaan Kainuussa syntyvien jätteiden hyötykäyttöä siten monel-
la tavalla.

Kiitos, kun lajittelet biojätteet!

Jukka Oikarinen
Toimitusjohtaja
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Biojätteetön sekajäte
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PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ

Biojätteetön sekajäte

Ajankohtaista

Kierrätystä sukupolvesta ja samba-asusta toiseen

Päämääränä energiaomavaraisuus

Pidetään biojätteen ravinteet kierrossa

Usein kysyttyä

Lajittelu onkin helppoa!

Kiitos kun lajittelet!

Miten lajittelen kosmetiikkajätteen?

Sotkamon lajitteluasemalla uusia kasvoja

Muovi, tuo yhteinen juttu ja tuttu

Entrinki esittäytyy

Kesämökkiläisen jätehuolto järjestykseen

Vastaa lukijakyselyyn ja osallistu arvontaan!
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Kotipihan kevättöiden oksat, risut ja puun lehdet voi viedä maksutta Ri-
su-Mattilaan ja lajitteluasemille. Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Sot-
kamon ja Suomussalmen lajittelu asemat ottavat puutarhajätettä vastaan 
ympäri vuorokauden kaikkina vuodenaikoina. Muilla lajitteluasemilla – Puo-
langalla ja Ristijärvellä – vastaanotto on vain aukioloaikoina. Vaalassa puu-
tarhajätteet voi viedä kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Kajaanin Risu-Mattila palvelee myös ympäri vuorokauden, mutta vain 
kesäkuukausina. Talviaikaan puutarhajätteet voi toimittaa Majasaaren jäte-
keskukseen. 

Vieraskasvilajeja kuten kurtturuusua, lupiinia ja jättipalsamia ei saa laittaa 
puutarhajätteiden sekaan. Ne kuuluu viedä säkkiin pakattuna Majasaaren 
jätekeskukseen tai lajittelu asemille, ja henkilökunnalle on ilmoitettava vie-
raskasvijätteistä erityiskäsittelyn takia.

Lisätietoa vieraslajeista: www.vieraslajit.fi

Kodin puutarhajätteiden 
maksuton vastaanotto

Kurre-orava ja Kosti Kompostimato 
kutsuvat lapsiperheitä 

Vaarallisen jätteen ja sähköromun keräykset 2020 
Vuolijoella ja Otanmäessä kolmena lauantaina 
4.4., 4.7. ja 3.10. 

 Otanmäen K-Market 10.00–11.45
 Vuolijoen Sale 12.15–14.00

Ei yritysjätteiden vastaanottoa!

Osallistu kalenterin 2021 
valokuvakisaan 
Lähetä valokuva aiheesta ”Yhteinen juttu” 31.8.2020 mennessä sähköpostiin 
yhteinenjuttu@yjkuvat.fi tai julkaise kuva omalla Instagram-tililläsi, mi-
käli tilisi on julkinen. Kuvauspaikan tulee sijaita Itä-Suomessa. Parhaat kuvat 
valitaan seuraavaan Yhteinen juttu -vuosikalenteriin 2021, ja kalenterissa 
julkaistuista kuvista kuvaaja palkitaan Ticketmasterin 70 € lahjakortilla.
Kuvien (enintään kolme) on oltava vaakakuvia, riittävän suuria (yli 4 Mt) ja 
niiden on oltava digikuvina jpg-muodossa. Jos julkaiset kuvan/kuvat Ins-
tagramissa, merkitse tekstiin @yhteinenjuttu ja #yhteinenjuttukuvaki-
sa2021. Tämän jälkeen kuvasi jaetaan uudelleen @yhteinenjuttu-tilillä, 
jossa kaikkien osallistujien kuvat julkaistaan. Huomaa, että alkuperäisestä 
kuvasta tulee olla painokelpoinen versio siltä varalta, että se päätyisi kalen-
teriin. Instagramin kuvagalleriassa eniten tykkäyksiä 30.9.2020 mennessä 
saanut kuva palkitaan Ticketmasterin 70 € lahjakortilla. 

Lähetettyjä kuvia voidaan käyttää myös muussa Itä-Suomen jäteneu-
vonnan yhteistyön viestinnässä kuten asiakaslehdissä ja nettisivuilla. Kuva-
kisan järjestäjä pidättää oikeuden kuvien käyttöön, eikä julkaistuista kuvista 
makseta palkkiota. Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyössä ovat mukana 
Ekokymppi, Jätekukko, Metsäsairila, Puhas, Ylä-Savon Jätehuolto 
ja Riikinvoima.

Ekokymppi haluaa aktivoida omakotitaloissa asuvia lapsiperheitä biojätteen 
kompostointiin tai erilliskeräykseen. Tarjolla on maksuttomia tapahtumia, 
joissa Kurre- orava ja Kosti Kompostimato järjestävät mukavaa tekemistä. Ta-
pahtumat ovat osa Ekokympin biojätekampanjaa ja niistä tiedotetaan lisää 
myöhemmin.

Lisäksi kampanjan aikana selvitetään Ekokympin kuljetusrekisterin avul-
la ne kiin teistöt, joilla biojätteet käsitellään oikein. Loput kiinteistöt tulevat 
olemaan neuvonnan kohderyhmänä, ja niitä aktivoidaan hoitamaan asia 
kuntoon. Jätehuolto määräysten mukaan kaikkien kiinteistöjen on joko 
kompostoitava biojäte tai liityttävä erilliskeräykseen. Taustalla ovat niin 
ikään valtakunnalliset biojätteen kierrättämisen tavoitteet, joihin myös Eko-
kympin alueella on pyrittävä.
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AJANKOHTAISTA

Ekokymppi tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden maksaa laskunsa digi-
posti- ja asiointipalvelu Kivran kautta. Ympäristövastuulliset valinnat ovat 
arkipäivää jätetoimialalla, ja siksi myös uusien digitaalisten vaihtoehtojen 
käyttöönotto on Ekokympille luontaista.

Ekokymppi tarjoaa jo nykyisellään asiakkailleen tavallisen paperilaskun li-
säksi e-lasku-, verkkolasku- ja sähköpostilaskumahdollisuuden. Uusi sähköi-

Ekokympin asiakkaat voivat 
vastaanottaa ja maksaa laskunsa 
digipostilaatikko Kivralla

nen palvelu Kivra mahdollistaa esimerkiksi maksuasioiden hoidon yhdessä 
perheen kanssa. Kivran käyttöönotto on helppoa, ja ottamalla palvelun 
käyttöön asiakas saa automaattisesti kaikkien Kivrassa mukana olevien yri-
tysten laskut suoraan palveluun. Asiakas voi käyttää Kivraa verkkoselaimella 
tai lataamalla mobiiliaplikaation puhelimeen sovelluskaupasta.

Lisätietoa kivra.fi



Kierrätystä sukupolvesta ja 
samba-asusta toiseen
Noora Rajahongan lapsuuden perheessä on kierrätetty aina. Oman perheen 
myötä lajittelua opettelevat myös aviomies Henri Yli-Pyky ja 3-vuotias Paavo. 
Jätteen useat hyödyntämismahdollisuudet kannustavat perheenäitiä lajitteluun 
ja kierrätykseen – myös sambaharrastuksessa.

Asumme Kajaanissa toista kertaa. Ensimmäinen reissu kesti neljä vuot-
ta, sitten muutimme opiskelujen perässä Helsinkiin kahdeksi vuodeksi 
ja nyt olemme taas täällä.

Rajahonka on kotoisin Vantaalta ja hänen miehensä Oulusta. Reissu-
vuosinaan perhe asui pitkään taloyhtiöissä, joissa lajittelu onnistui hel-
posti saman roskakatoksen alla. Nyt perhe on asettunut ensimmäistä 
kertaa omakotitaloon. 

– Henri vähän vastusteli, mutta minulle oli selvää, että lajittelu jat-
kuu myös omakotitalossa, Rajahonka naurahtaa. 

– Minun lapsuudessani oli sekajäte ja paperinkeräys, maitopurkit 
poltettiin uunissa. Olen harjoitellut kierrättämistä ja lajittelua Nooran 
kanssa vuodesta 2012 lähtien, Henri Yli-Pyky kertoo. 

Lajittelu tuo hyvän mielen 
Perheessä lajitellaan seka- ja biojätteen lisäksi muovi, lasi, metalli, pa-
peri ja kartonki. Kajaanin Jäteauto Oy tyhjentää seka- ja biojätteen, 
muut jätteet perhe vie kauppareissun tai kävelylenkin yhteydessä 
keräys pisteille. 

– Kierrättäminen ja lajittelu tuntuu oikealta. Jos materiaaleja pysty-
tään hyödyntämään ja uusiokäyttämään, niin sehän on vaan kestävää 
kehitystä. Toivoisin, ettei aina tehtäisi kaikkia materiaaleja ja tuotteita 
alusta asti uutena, vaan hyödynnettäisiin vanhoja, Rajahonka avaa aja-
tuksiaan. 

Myös perheen esikoinen Paavo on tottunut lajitteluun pienestä pi-
täen. Rajahonka kertoo, ettei aiheesta ole kauheasti keskusteltu, vaan 
Paavo katsoo ja tekee vanhempiensa perässä. 

– Jos Paavo löytää roskan lattialta, pyydän viemään sen bio-
jätteeseen tai sekajätteeseen. Hän saattaa varmistaa, että oliko se tämä 
astia. Hän on selkeästi tottunut, että meillä on monta astiaa, joihin ros-
kat lajitellaan. 

Ei vaatteiden määrä, vaan kestävyys 
Rajahongan ajatusmaailma on muuttunut paljon nuoruuden kulutus-
vuosista. Halpaketjut ovat vaihtuneet laadukkaampiin merkkeihin, jot-
ka maksavat hieman enemmän, mutta istuvat ja kestävät paremmin.

Teksti ja kuvat:  Oddy Inc.
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– Kaikkea ei tarvitse olla niin hirveästi, vähempi riittää. Nuorena tuli 
käytettyä palkasta sievoinen osa uusiin vaatteisiin, joita lopulta käytin 
pari kertaa. Nyt saan mielihyvää tavaran määrän sijaan kierrätyksestä 
ja lajittelusta. Se tuo mielenrauhaa ja koen olevani parempi ihminen. 

Vaatteiden ja tavaroiden kierrättäminen on Rajahongalle tuttua. 
Hän on myynyt hutiostoksia sekä kierrätyskelpoista tavaraa itsepalve-
lukirpputoreilla. Paavo alkaa kuitenkin olla siinä iässä, että käytetty ja 
ehjä vaate on harvinaisuus. 

– Esimerkiksi ulkovaatteita on äärimmäisen hankala löytää. Uudet 
vaatteet pyrin ostamaan vähän laadukkaampana, että vaate kestäisi 
pidempään ja ehkä valmistajakin saisi hinnasta osansa.

Samba-asu syntyy uudesta ja vanhasta 
Rajahongan innostus kierrätykseen näkyy myös pitkäaikaisessa har-
rastuksessa. Kun perhe muutti Kajaaniin vuonna 2012, löysi Rajahon-
ka samban ja liittyi pian Tanssiryhmä Fortalezan jäseneksi. Riolainen 
karnevaalisamba tunnetaan näyttävistä tanssiasuista päähineineen ja 
koristeineen. 

Rajahonka esittelee käytettynä ostamaansa Ruusun terälehti -asua 
ja kokoaa samalla sulkia paikoilleen päähineeseen ja selkärinkkaan.

– Tämä asu oli alun perin bikinimallinen ylä- ja alaosineen. Ostin 
tämän helsinkiläiseltä sambaajalta, joka oli tehnyt asun itse. Tanssi-
ryhmämme koreografi Anne Oikarinen tekee työkseen samba-asuja ja 
hän muokkasi asusta minulle sopivan bodymallin. Hihaosa, kaikki sulat 
sekä suuri osa helmi- ja strassikoristeista on kierrätetty vanhasta asusta. 
Päähinerunko ja selkärinkka ovat uudet. 

Pelkän päähineen halkaisija lähentelee metriä. Koottavuus lisää 
merkittävästi asun käyttöikää, kun sulat voi purkaa käytön jälkeen, pa-
kata siististi suojapusseihin ja säilyttää vaakatasossa. 

– Pienempään tilaan pakatun asun kanssa on helppo lähteä myös 
keikalle, Rajahonka selventää. 

Sukkahousut hyötykäyttöön
Samba-asussa tärkeää on istuvuus, koska kokonaisuuden pitää pysyä 
päällä vauhdikkaassa tanssissa ja tuntua mukavalta. Päähinerungon 

saumat hitsataan ja muotoillaan jokaisen pään muodolle sopivaksi. Jos 
päähine puristaa, on päänsärky taattu.

– Anne pyytää meitä tuomaan vanhoja, reikäisiä sukkahousuja, joil-
la hän pehmustaa päähinerungon. Myös vanhat rintaliivit on kysytty 
materiaali, sillä niiden hakaset toimivat hyvin samba-asun kiinnitystä 
vaativissa osissa. Strassit ja muut koristeet voi irrottaa ja hyödyntää 
asusta toiseen. 

Sambaajilla on useita asuja, joista valitaan sopiva fiiliksen, tanssi-
esityksen sekä muiden tanssijoiden asujen mukaan. Uuden samba- 
asun hinta on 400–1000 euroa. Hintaan voi kuitenkin vaikuttaa ma-
teriaaleilla. 

– Se kannustaa lajitteluun ja kierrätykseen. 
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Päämääränä 
energia- 
omavaraisuus
Iisalmelaisen Itikan tilan isännällä, yrittäjä Antti Sarvelalla, 
on kokemusta eri energiamuodoista. Maatilan sekä siellä 
toimivan siementuotantoon erikoistuneen Savon Siemen 
Oy:n energiaomavaraisuuden ratkaisu häämöttää 
hybridimallisessa energiantuotannossa.

Sarvela innostui energiaomavaraisuudesta 14 vuot-
ta sitten osallistuttuaan kurssille, jossa käytiin läpi 
eri mahdollisuuksia tuottaa energiaa maatilan 
omista lähtökohdista. 

– Aloitimme biodieselillä, jota valmistimme 
rypsiöljystä, nykyään ravintoloista keräämistämme 
jäterasvoista. Käytämme biodieseliä pääasiassa 
omiin tarpeisiin – seoksena traktoreissa ja puimu-
reissa sekä sellaisenaan viljan kuivauksessa ja ra-
kennuksen lämmityksessä.

Tilan 5 kW tuulimylly ja 10 kW aurinkopaneelit 
tuottavat sähköä, mutta tilan tarpeisiin nähden 
väärään aikaan. 

– Syksyllä viljan kuivaus- ja kunnostussesongin 
aikaan aurinko ei paista tarpeeksi, joten maatilan 
käyttämästä sähköstä pitää ostaa vielä noin 80–90 %.

Muutoksen isot myllyt pyörivät
Maatalous on iso öljyn käyttäjä. Fossiilisten poltto-
aineiden lopun uhka sekä sähkönsiirtomaksujen 
nousu laittavat monet maatilan omistajat mietti-
mään vaihtoehtoja. 

Sarvela haluaa kokeilla ja näyttää esimerkkiä. 
Aurinko paneeleita hän suosittelee mielellään,  
koska ne ovat helppohoitoisia ja pitkäikäisiä. Tielle 
näkyvä tilan tuulimylly on herättänyt kiinnostusta 
ja ihastusta ohikulkijoissa, mutta laskukoneella si-
joitus osoittautuu huonoksi.

– Tuulimyllyn takaisinmaksuaika on 500–1000 
vuotta, joten se on ennemminkin varoittava esi-
merkki, Sarvela naurahtaa. 

Vain lajitellusta ja biologisesti käsitellystä bio-
jätteestä saadaan talteen ja takaisin ravinne-
kiertoon tärkeitä ravinteita kuten fosforia ja typpeä. 
Tämän lisäksi lajitellusta ja käsitellystä biojätteestä 
saadaan tuotettua uusiutuvaa energiaa (bio-
kaasua). Sekajätteeseen laitettu biojäte poltetaan 
Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa, jolloin ravinteet 
hukataan. Lisäksi biojäte haittaa ekovoimalaitok-
sen toimintaa.

Biojätteet voidaan kompostoida kiinteistön 
omassa kompostorissa, jolloin biojätteestä saa 
mul taa omaan käyttöön. Rivi- ja kerrostalo-
kiinteis  töissä biojätteet kerätään usein erilliseen 

kiinteistö kohtaiseen biojäteastiaan, josta biojäte 
toimitetaan käsittelylaitokselle. Siellä biojäte joko 
kompostoidaan tai mädätetään siten, että me-
taani ei pääse ilmakehään. Mädätyksessä syntyvä 
metaani hyödynnetään energiantuotannossa. 

Käsit  tely jäännöstä voidaan hyödyntää lannoite-
valmisteissa, joita esimerkiksi maatalous voi käyt-
tää uusien elintarvikeraaka-aineiden kasvattami-
seen. 

Pidetään biojätteen ravinteet kierrossa

raaka-aineiden
jatkojalostus elintarvikkeiksi kuluttaja oma kompostori multaa omaan käyttöön

Elintarvikkeiden raaka-
aineiden kasvatus / viljely  

biojätteen erilliskeräys biojätteen käsittelylaitos
sähköä ja lämpöä kiinteistöille 

sekä liikennebiokaasua
lannoitevalmisteita raaka-

aineiden kasvatukseen / viljelyyn

Suunnitelmissa biokaasun liittäminen 
osaksi tuotantoa 
Idearikas Sarvela suunnittelee oman biokaasulai-
toksen rakentamista, mikä olisi merkittävä askel 
kohti energiaomavaraisuutta. 

– Biokaasusta pystyy helposti tekemään ajo-
neuvokaasua autoihin tai traktoreihin ja siitä saa 
lämpöä ja sähköä. Kaasutusprosessin rejekti, eli yli-
jäämä, olisi hyvää lannoitetta pelloille. 

– Tavoitteemme on, että hybridimallinen ener-
giantuotantoratkaisu tekee Itikan tilasta tulevai-
suudessa energia- ja ravinneomavaraisen, Sarvela 
summaa.
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• Astmapiippu (inhalaattori)    Tyhjä astma-
piippu seka jätteeseen, lääkettä sisältävä 
lääkejätteeseen (apteekkiin) 

• CD-levy ja -kotelo    Sekajätteeseen
• Hulavanne     Sekajätteeseen
• Jatkojohto    Metallinkeräykseen
• Jumppamatto    Sekajätteeseen
• Juomapullo    Sekajätteeseen 
• Kahvipussi    Muovipakkausten 

keräykseen tai sekajätteeseen
• Kissan- ja koiranruokapakkaukset    

Kissan- ja koiran ruoka pakkauksia valmis-
tetaan muovista ja metallista, joita voi olla 
vaikea erottaa. Jos rypistät pakkausta, eikä 
se palaudu ennalleen, se on metallia ja käy 
metallinkeräykseen. Jos pakkaus palautuu, 
se on muovia, jonka voit puhtaana ja kuivana 
laittaa muovipakkaus ten keräykseen. Jos et 
ole varma materiaalista, laita pakkaus 
seka jätteeseen.

• Kissanhiekka ja muut lemmikkieläinten 
kuivikkeet   Sekajätteeseen

• Koirankakka     Muovipussiin 
pakattuna biojätteen erillis keräykseen tai 
seka jätteeseen

• Käyttökelvottomat tekstiilit   
Seka jätteeseen

• Lahjapaperit     Sekajätteeseen
• Lamput    Loisteputket ja -lamput, 

energiansäästölamput ja led-lamput sähkö-
laitteiden keräyspisteeseen, hehkulamput, 
halogeenilamput ja autojen lamput seka-
jätteeseen

• Läpipainettava lääkepakkaus    
Sekajätteeseen. Kokonaan alumiininen läpi-
painopakkaus metallinkeräykseen.

• Muovi-ikkunallinen leipäpussi   
Kartonkipakkausten keräykseen

• Myrkytön liimapuikko ja muut liimat    
Myrkytön liima sekajätteeseen, muut liimat 
vaarallisten jätteiden keräykseen

• Pringles perunalastuputkilo    Putkilo 
kartonkipakkausten keräykseen ja kansi 
muovi pakkausten keräykseen tai seka-
jätteeseen.

• Pussinsulkimet    Metallinkeräykseen
• Käyttökelvottomat huonekalut (esim. 

sohva tai runkopatja)    Sekajätteenä / 
rakennusjätteenä jätekeskukseen tai lajittelu-
asemalle

• Sipsipussi    Muovipakkausten keräykseen 
tai sekajätteeseen

• Styrox    Pakkausstyrox muovipakkausten 
keräykseen tai sekajätteeseen, muu styrox 
sekajätteeseen

• Trampoliini    Metalliosat metallin-
keräykseen, muut osat sekajätteenä / 
rakennusjätteenä jätekeskukseen tai 
lajittelu asemalle.

• Urheilu/hyvinvointi/aktiivisuusranneke/
urheilukello    Sähkölaitekeräykseen

• VHS Kasetti ja kasettikotelo    
Sekajätteeseen

• Voipaketin kääreet    Kartonkipakkausten 
keräykseen 

Testaa lajittelutaitosi
ja pelaa jätevisaa! 

ekokymppi.fi/visa 

Riikinvoimalta videoita 
lajittelun tärkeydestä 

Emppu kokee jätteiden lajittelun turhana ja laittaa 
kaikki jätteet samaan pussiin. Lisäksi hän naures-
kelee muiden lajitteluinnolle. Mutta sitten Emppu 
alkaa miettimään asioita ja huomaa, että lajittelu 
onkin helppoa ja mukavaa.

Mitä siis tapahtui? Katso Empun seikkailut Rii-
kinvoiman nettisivulta www.riikinvoima.fi sekä 
Facebook.com/Riikinvoima

LAJITTELU 
ONKIN 
HELPPOA!

Riikinvoiman videoissa seikkaileva Emppu

Usein kysyttyä
Tälle palstalle on koottu eniten kysytyt jätteet ja niiden oikea lajittelu. Jos 
kaipaamaasi tietoa ei tästä löydy, ota yhteyttä Ekokympin asiakaspalveluun.

Mihin lajitellaan:
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MUOVIPAKKAUKSET
• Elintarvikkeiden muoviset 

pakkaukset, kuten jogurtti- 
purkit, leikkele- ja 
juustopakkaukset

• Pesuaine- ja shampoopakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. 
Irroita korkit ja kannet. 
Laita likaiset pakkaukset sekajätteeseen.

PAPERI

• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset
• Kirjekuoret
• Kopiopaperit
• Puhelinluettelot ja kirjat

Vie paperi keräykseen irrallaan. 
Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

KARTONKIPAKKAUKSET

• Maito- ja mehutölkit
• Keksipaketit, jauhopussit, 

pizzalaatikot
• Juomapakkausten kääreet
• Pahvilaatikot

Huuhtele likaiset pakkaukset. 
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

LASIPAKKAUKSET

• Lasipurkit
• Pantittomat lasipullot

Lasipakkaukset suositellaan 
toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

TEKSTIILIT

• Vaatteet
• Kengät
• Kodintekstiilit

Vain ehjät ja puhtaat tekstiilit pussiin suljettuina. 
Laita käyttökelvottomat tekstiilit sekajätteeseen.

METALLIPAKKAUKSET
• Metallipurkit ja -kannet
• Alumiinifoliot
• Tyhjät ja kuivat maalipurkit 

Metallipakkaukset suositellaan 
toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

Kiitos kun lajittelet!
VIE KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN TAI EKOPISTEELLE

Löydät 
lähimmän 

ekopisteen: 
kierrätys.info

Kiinteistökohtaisessa keräyksessä metalli- ja lasijäte 
voidaan laittaa samaan jäteastiaan.

LASI JA KERAMIIKKA
• Posliini, keramiikka
• Kristalli, peililasi
• Lasiastiat, opaalilasi
• Lasiset lääkepakkaukset

Vie kiinteistön lasinkeräykseen tai 
lajitteluasemalle / jätekeskukseen.

MUUT METALLIJÄTTEET
• Kattilat ja pannut
• Ruokailuvälineet
• Sähköjohdot, datakaapelit
• Muu kotitalouden pienmetalli

Vie kiinteistön metallinkeräykseen tai 
lajitteluasemalle / jätekeskukseen.
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LAJITTELE OIKEIN JA 
VIE KERÄYKSEEN

VIE KOMPOSTORIIN TAI 
BIOJÄTTEEN KERÄYSASTIAAN

BIOJÄTE
• Ruuantähteet
• Hedelmien ja 

vihannesten kuoret
• Kahvinporot, teepussit
• Huonekasvit ja kasvien 

pehmeät osat
• Kinkkurasvat, keitot ja nesteet

Pakkaa biojäte läpinäkyvään muovipussiin, paperipussiin 
tai biohajoavaan pussiin ennen keräysastiaan laittamista. 
Kerää nestemäiset biojätteet maitopurkkiin ja laita siinä 
biojäteastiaan. Biojätteen erilliskeräykseen voi laittaa 
myös koirankakat pusseineen.

Katso ekokymppi.fi LAJITTELUN ABC

LAITA SEKAJÄTE ENERGIAKSI 
-ASTIAAN

SEKAJÄTE ENERGIAKSI
• Muut kuin pakkausmuovit (lelut, hammasharjat, 

pakasterasiat jne.)
• Likaiset pahvit, paperit ja muovipakkaukset
• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
• Hygieniatuotteet
• Käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit
• Pölypussit ja siivousjätteet
• Tupakantumpit ja tuhka
• Purukumi
• Lemmikkieläinten kuivikkeet
• Pienet puuperäiset jätteet
• Hehku- ja halogeenilamput

Sekajäte hyödynnetään energiaksi 
ekovoimalaitoksessa.

VIE LAJITTELUASEMALLE TAI 
JÄTEKESKUKSEEN
• Suuret jätteet ja jätekuormat
• Rakennusjäte
• Kiviaines
• Rakennuspuujäte ja käsittelemätön puujäte
• Metalliromu

VAARALLINEN JÄTE
Ekokympin järjestämiin 
vastaanottopisteisiin 
kotitalouksista veloituksetta

• Kovettumattomat maali-, liima- ja lakkajätteet, 
myös näiden aerosolipullot

• Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
• Uudenvuoden tinat
• Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet (esim. trasseli) ja 

öljynsuodattimet
• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden pakkaukset
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Myrkyt ja desinfiointiaineet

PARISTOT JA PIENAKUT
Myyntipisteisiin kotitalouksista 
veloituksetta

• Teippaa virtanavat piiloon 
kaikista paristoista.

• Pussita vuotaneet paristot.

LÄÄKEJÄTE
Apteekkeihin kotitalouksista 
veloituksetta

• Tabletit omissa liuskoissaan tai 
irrallisina läpinäkyvässä pussissa

• Jodia sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat omissa 
pakkauksissaan

• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkepullot omissa 
pakkauksissaan

• Elohopeakuumemittarit pakattuina
• Neulat ja piikit pakattuina

SÄHKÖLAITTEET
Myyntipisteisiin uuden laitteen 
oston yhteydessä, lajittelu- 
asemalle tai muihin tuottaja- 
yhteisöjen hyväksymiin 
vastaanottopaikkoihin 
kotitalouksista veloituksetta

• Kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet
• Jääkaapit, pakastimet
• TV:t, tietokoneet
• Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot
• Loisteputket, energiansäästölamput, LED-lamput
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Siivotessa kaappien kätköistä voi löytyä vanhaksi 
menneitä ja käyttämättä jääneitä meikkejä, ihon-
hoitotuotteita ja muuta kosmetiikkaa. Tuotteita, 
jotka eivät sopineetkaan itselle tai jotka syystä tai 
toisesta ovat jääneet käyttämättä. 

Kysymyksiä oikeasta hävityspaikasta herättävät 
vanhat meikit, kynsilakkapullot rippeineen, kyn-
silakanpoistoaine, kasvovoidetuubit, shampoo-
pullot, apteekista ostetut lääkesalvat ja hiuslakka-
purkit. Entä hajuvesipullo, jonka pohjalla velloo 
sentin verran vanhentunutta tuoksua. 

Voiko näitä kaikkia edes laittaa sekajätteeseen? 
Mihin nämä pitäisi laittaa?

Pätevätkö meikkeihin tutut 
lajittelusäännöt?
Kasvovoidetuubi ja shampoopullo ovat suurim-
maksi osaksi muovia ja kuuluvat siis muovipakkaus-
ten keräykseen. Mutta pitääkö ne puhdistaa ja mi-
ten ennen roskiin laittamista? 

– Lorautat shampoopulloon pikkuisen vettä – 
korostan sanaa pikkuisen – hurskutat, kaadat pää-
häsi ja peset hiukset, neuvoo aiheesta Ekokympin 
neuvoja Anu Koskela. No niinpä tietenkin, sehän 
on kätevää! Lähtökohta pakkausten puhdistami-
sessa on, ettei luonnonvaroja tuhlattaisi turhaan.

Kasvovoidetuubista tai vaikkapa hammas-
tahnaputkilosta saa viimeisetkin rippeet käyttöön 
leikkaamalla paketin auki ja kaapimalla tavaran 
käyttöön. Tuubin voi lopuksi pyyhkäistä puhtaaksi 
muovipakkausten keräystä varten vaikkapa pienel-
lä palalla vessapaperia. 

Meikit voivat olla myös vaarallista jätettä
Vanhat meikit voi yleensä laittaa sekajätteeseen, 
mutta kynsilakka, kynsilakanpoistoaine ja hius-
lakka purkki ovatkin vaarallista jätettä. 

Vaaralliseksi jäte luokitellaan, jos se kemiallisen 
tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa eri-
tyistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

– Jos metallinen hiuslakkapurkki on loppuun 
käytetty – siis ihan niin loppuun, ettei sisällä hölsky 
enää mikään eikä suuttimesta pihise mitään pai-
nettaessa – purkin voi heittää metallinkeräykseen, 
kertoo Koskela.

Alkoholia sisältävä hajuvesi kuuluu myös vaaral-
lisen jätteen joukkoon. Tyhjä lasinen hajuvesipullo 
sen sijaan tulee laittaa keramiikan keräykseen tai 
sekajätteeseen, jos pullo on opaalilasia eikä kirkas-
ta lasia. Tällainen maitolasiksikin kutsuttu pullo on 
erikoiskäsiteltyä lasia ja jos pakkauslasin joukosta 
sellaista löytyy, massasta ei lasinsulatuksen yhtey-
dessä tule tasalaatuista. 

Tuotteiden pakkausmateriaaleihin voi olla hyvä 
tutustua tarkemmin ennen ostopäätöstä, jos pak-
kaukset haluaa varmuudella kierrättää kestävästi.

Vaarallisen jätteen tunnistamisessa auttaa esi-
merkiksi vaarallinenjate.fi-sivusto. Kotitalouksien 
vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta kaik-
kialla Suomessa. Itselleen lähimmän vastaanotto-
paikan voi etsiä kierrätys.info-sivuston avulla.

Lääkkeeksi luokiteltavat aineet kerätään käsit-
telyyn keskitetysti apteekkien kautta. Esimerkiksi 
käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet sekä 
lääkesalvan jämät kuuluu palauttaa apteekkiin.

Vaihtoehtoja kosmetiikan kierrätykseen
Kierrättäminen ei liene mitään rakettitiedettä, 
mutta vähän tarkkuutta ja viitseliäisyyttä se vaatii. 
Voisiko käyttämättä jääneitä tuotteita kierrättää jo-
honkin muuhun tarkoitukseen? Olisiko niillä vielä 
jollekin käyttöä? 

– Kirpputorilla myydään hyvin monenlaista ta-
varaa. Myös kosmetiikkaa näkee myyntipöydillä 
säännöllisesti. Käyttävätköhän ihmiset toisten van-
hoja meikkejä? pohtii Koskela.

Voisiko joillekin tuotteille saada ihan uuden 
elämän? Vanhoilla huulipunilla ja kynsilakoilla voi 
ainakin taiteilla ja askarrella. Pinterest on pullollaan 
mainioita ideoita, joihin kosmetiikan jämät uppoa-
vat. 

Entäpä Facebook? Löytyisikö sieltä vaikkapa 
huti ostosten kierrätysryhmää? Saisikohan itselle 
sopimattoman tuotteen annettua eteenpäin jolle-
kin jolle se sopii.

Kynsilakka, kynsilakan-
poistoaine ja hius- 

 lakka purkki ovatkin 
vaarallista jätettä!

Miten lajittelen 
kosmetiikka- 
jätteen?
Kosmetiikkaa löytyy pakattuna jos jonkin 
näköiseen purkkiin ja purnukkaan. Mistä tietää 
mihin roskiin ne kuuluvat? Kosmetiikkajätteen, 
kuten minkä tahansa muunkin jätteen 
lajittelulla on iso merkitys. Pienellä 
viitseliäisyydellä kierrätettävät materiaalit 
päätyvät uudelleen hyötykäyttöön ja tarve 
uuden materiaalin tuotantoon vähenee. 
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Ekokymppi kilpailutti syksyllä Sotkamon lajittelu-
aseman ylläpitopalvelut, ja sen myötä asemalla 
ovat nyt uudet asiakaspalvelijat. Lajitteluaseman 
yllä pidosta vastaa kajaanilainen yritys PTA-palve-
lut Oy, jonka toimialaan kuuluvat muun muassa 
purku- ja saneerauspalvelut sekä erilaiset kuorma- 
autotyöt kuten likakaivojen ja vaihtolavojen tyh-
jennykset ja muut kuljetuspalvelut. Lehden toimi-
tus haastatteli PTA-palvelut Oy:n toimitusjohtaja 
Ilkka Holappaa, joka vastaa Sotkamon lajittelu-
aseman toiminnoista.

Mitä jätteitä itse lajittelet arjessasi? 
- Lajittelen kotona kaiken mahdollisen, mille on 

keräykset olemassa. Jätteiden lajittelu kuuluu päi-
vittäin meidän arkeen myös työssä, koska teemme 
hyvin monenlaisia purkutöitä.

Mitä ajattelet nykyisistä jätehuollon vel-
voitteista ja ohjeista?

- Jätehuollon ohjeet ja velvoitteet ovat tällä het-
kellä hyvällä tasolla.

Työn hyvät ja huonot puolet?
- Työn huonoja puolia on kiire, ja työ on välillä 

myös likaista. Hyvää on se, että tapaamme työs-
sämme paljon ihmisiä ja yleensä näemme työn-
jäljen heti. 

Minkälaisen vinkin antaisit lajitteluaseman 
asiakkaille?

- Lajitteluasemalle jätteitä tuodessa olisi hyvä, 
että lajittelu olisi tehty lähtöpäässä mahdollisim-
man hyvin. Tällöin kuorman purkaminen sujuisi 
joustavasti ja kustannukset olisivat halvempia. 
Monella on käsitys, että kaiken voi tuoda maksut-
ta, mikä ei pidä paikkaansa. Ruuhkapäivinä pitää 
muistaa odottaa omaa vuoroa.

Sotkamon 
lajitteluasemalla 
uusia kasvoja 

Asiakkaat lajittelevat käsittelemättömän puujätteen ja 
ns. rakennuspuutavaran eri siiloihin. Käsittelemätöntä 
puujätettä ovat esimerkiksi kuormalavat, laudat ja 
lankut, joita ei ole maalattu tai lakattu. 

Kesäaika alkaa pian 
lajitteluasemilla
Kaikilla Ekokympin lajitteluasemilla alkaa pian 
kesä aika, mikä tarkoittaa lisää aukioloaikoja. Nor-
maalien aukioloaikojen lisäksi asemat palvelevat 

Hyötyjäte maksutta, 
sekajäte ja rakennus-
jäte maksua vastaan
Kaikilla Ekokympin lajitteluasemilla otetaan 
pienkuormina vastaan lukuisia kodin jätelajeja, 
oheisen listan mukaisesti.  Ns. hyötyjätteiden 
ja vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksu-
tonta.  Maksullista jätettä ovat sekajäte ener-
giaksi ja rakennusjäte sekä suuret jätekuormat 
ja suuret jätteet kuten sohvat ja joustinpatjat. 
Yrityksille jätteen vastaanottopalvelu on mak-
sullista. 

Ilkka Holappa (vasemmalla) on ahkera lajittelija kotonaan. Työssä lajitteluaseman hoitajana on 
hänen mielestään parasta se, että tapaa paljon ihmisiä. Hän ja aseman työntekijä Ari Leinonen 
toivovat asiakkailta kärsivällisyyttä odottaa omaa vuoroaan ruuhkaisina aikoina.

VASTAANOTETTAVAT 
JÄTELAJIT
• Asbesti
• Eristevillat, maksullinen
• Kartonkipakkaukset 
• Kipsilevyjäte  
• Kiviaines  
• Kyllästetty puu  
• Lasi ja keramiikka 
• Metalli
• Muovipakkaukset 
• Paperi   
• Puutarhajätteet (Vaalassa jäte-

vedenpuhdistamolle)
• Puhdas puujäte (käsittelemätön)
• Rakennusjäte, maksullinen
• Rakennuspuujäte
• Renkaat  
• Sekajäte energiaksi, maksullinen
• Sähkölaitteet (Kajaanissa 

Entrinkiin)
• Vaarallinen jäte

! Katso lajitteluasemien 
yhteystiedot takasivulta

parillisten viikkojen lauantaina kello 10–13. Sotka-
mo palvelee lisäksi perjantaisin kello 12–18.

Lajitteluasemien aukioloajat lauantaisin 
kesällä 2020 kello 10–13
2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 

11.7., 25.7., 8.8. ja 22.8.
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Muovi – tuo meidän yhteinen tuttumme – on 
sellainen aine, että kun kerran hankit sitä kotiisi, 
siitä on huolehdittava hyvin. Sitä ei kannata ostaa 
turhaan tai hetken mielijohteesta, eikä sitä sovi 
heittää ulos luontoon. Jos haluat luopua siitä, sille 
on löydettävä sopiva sijoituspaikka. Muoveja on 
nimittäin monenlaisia ja eri käyttötarkoituksiin ja-
lostettuja: on kooltaan isoja, keskikokoisia, pieniä ja 
jopa kääpiöitä, yksivärisiä ja kirjavia, rakenteeltaan 
taipuisia tai jäykkiä, kotimaisia ja ulkomailta tuotu-
ja. Hyvä renkihän se muovi on, mutta sen lajittelu 
vaatii johdonmukaisen ja huolellisen isännän tai 
emännän! 

Kysy itseltäsi, onko tämä roska pakkaus?
Ennen muovijätteen lajittelua, esität vain itsellesi 
kysymyksen, onko tämä pakkaus? Onko siinä os-
tettu jotain, mikä on pakattu muoviin? Jos vastaat 
kyllä, olet jo ottanut askeleen oikeaan suuntaan. 
Muovipakkauk silla on siinä mielessä hyvä elämä, 
että ne kuuluvat tuottajavastuun piiriin eli tuottaja 
on velvollinen huolehtimaan niistä siinä vaihees-
sa, kun pakkauksista tulee jätettä. Ja isosta osasta 
muovipakkausjätettä voidaan tehdä uusiotuottei-
ta eli muovin elinkaari voi venyä lähes loputtomiin! 
Sinun on omistajana vain vietävä käytetyt muovi-
pakkaukset niiden oikeaan palautuspaikkaan, 
mikä on tehty tosi helpoksi ainakin kerrostaloissa 

Muovi, 
tuo yhteinen 
juttu ja tuttu

Hei-hau, olen Ekokympin 
lajittelukoira ja mietin 

muovista maailmaamme. 

ja rivitaloissa asuville eli kiikutat ne sinne oman 
jätekatoksen ”muovipakkaukset”-astiaan. Omako-
tiasukkaat puolestaan voivat maksutta viedä muo-
vipakkaukset Rinki-eko pisteisiin taikka he voivat 
laittaa muovipakkauksille oman keräysastian, jon-
ka jäteauto käy tyhjentämässä. Kaikki muut koti-
talouksien muovit, ns. ei-pakkaukset kuuluvatkin 
sitten ”sekajäte energiaksi” -astiaan ja päätyvät pol-
tettavaksi ja edelleen sähköksi ja lämmöksi. Wau-
hau! Helppoa, kun sen oppii!

Valitettavasti muoveja myös hylätään ja naka-
taan sumeilematta luontoon, missä ne eivät maa-
du, vaan hajoavat pienen pieniksi mikromuoveiksi 
maahan, vesiin ja jopa ilmaan. Muovia päätyy siten 
myös meidän kaikkien ruokaan. WWF:n raportin 
(Solving Plastic Pollution Through Accountability, 
5.3.2019) mukaan jokaiseen ihmiseen päätyy vii-
kossa pankkikortin verran (5 g) mikromuovia! Toi-
vottavasti se tulee sieltä myös jossain vaiheessa 
ulos…

Lisätietoa muovien lajittelusta löytyy Ekokym-
pin nettisivulta > Tietopankki > Lajittelu > 
Muovipakkaukset. Samalta sivulta pääset myös 
katsomaan mun kolmiosaista muovijäte-video-
sarjaa: Tunnista, puhdista ja vie keräykseen! 

Hmmm, nuuh, mitäs tämä on? Muoviakin tässä on, 
mutta ei liene syötävää…taitaa olla meikkivoidetta, 

jota on harmillisen paljon jäljellä. Muistathan, että  
erilaisia tuotejäämiä sisältävät kosmetiikkatuotteet 

kuuluvat sekajätteeseen, vaikka ne olisivat pakkauksia. 
Näin myös huulipunan kohdalla. Vai olisikohan uudella 

huulipunahallituksella sille käyttöä? 

Pakkausjäte vai ei?

Kirjoittaja on Ekokympin lajittelukoira, 
johon voit tutustua verkossa:

Ekokymppi 
jäteneuvonta

ekokymppi Blogi 
Eko-loki

B
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Entrinki kätkee sisäänsä useita eri osastoja katu-
tasosta kellarikerrokseen. Niistä löytyvät myytävät 
vaatteet, kengät, kodintekstiilit, lelut, pelit, kirjat, 
astiat, huonekalut ja sisustustarvikkeet sekä kun-
nostetut urheiluvälineet, pyörät, kodinkoneet ja 
elektroniikkatuotteet sekä Kainuun ensimmäinen 
rakennustavaran kierrätyspiste Raksarinki. Osa ti-
loista on tarkoitettu henkilökunnan työskentelyyn 
kuten myytävien tavaroiden ja vaatteiden lajitte-
luun, huonekalujen, kodinkoneiden, pyörien ja 
elektroniikkatuotteiden korjaamiseen tai purkami-
seen sekä välivarastointiin. 

Ylijäämäkirjasta puukuitueristeeksi
Hyväkuntoisten käytettyjen kirjojen määrä on 
nykyään niin valtava, etteivät kaikki kelpaa antik-
variaatteihin tai kierrätyskeskuksiin. Myös Entrin-
gissä havahduttiin samaan ongelmaan, kunnes 

talojen lämmöneristeitä valmistavalta Ekovillal-
ta löytyi ratkaisu: sen sijaan, että kaikki myyntiin 
kelpaamattomat kirjat päätyisivät jätteeksi taikka 
paperin keräykseen, Ekovilla ostaa Entringiltä hyvä-
kuntoiset ns. ylijäämäkirjat, murskaa ja kuiduttaa 
ne sellaisenaan puukuitueristeiden raaka- aineiksi. 

Sähkölaitteilla on kysyntää
Vuosittain Entrinkiin tuodaan 1,2 milj. kg SE-romua 
Kainuusta, Pohjois- Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Ra-
jallisten resurssien vuoksi tästä määrästä vain 1,5 % 
voidaan korjata edelleen myytäviksi tuotteiksi. 
Taustalla on se ikävä tosiasia, ettei kaikkia tuotteita 
alun alkaenkaan ole tarkoitettu kestämään useam-
paa vuotta kauempaa, mikä on omiaan kulutta-
maan maapallon luonnonvaroja entisestään. Myös 
kulutus tottumuksissamme olisi parantamisen va-
raa. Vaihdamme turhan herkästi täysin toimivaa 

Toiminnanjohtaja Mauri Saastamoinen kertoo, että 
Entrinki vastaanottaa vuosittain noin 50 000 kg vaatetta, 
josta puolet voidaan hyödyntää kierrätyksessä. Näistä 
osa toimitetaan edelleen UFF:lle, ja loput päätyvät 
poltettavaksi ekovoimalassa. 

Entringin työntekijä Ari Nousiainen kertoo, kuinka ihmiset 
ovat yllättäen palaamassa ns. retroaikaan, sillä jo unohde-
tuiksi luultujen 70- ja 80-lukujen levysoitinten, vahvistimien 
ym. kysyntä on kasvanut jatkuvasti. 

Entrinki esittäytyy
Kierrätyskeskus Entrinki Kajaanissa on Nakertaja-Hetteenmäen 
kyläyhdistys ry:n hallinnoima kierrätyksen palvelupiste ja 
tavarataivas käytetyn tavaran etsijälle. Lisäksi siellä on sähkö- ja 
elektroniikka romujen vastaanotto ja Ekokympin järjestämä 
vaarallisten jätteiden keräys. 

elektroniikkaa uuteen, jolloin romujätteen määrä 
kasvaa entisestään. 

Tyypillisimpiä asiakkaita Entringissä ovat ar-
kisin eläkeläiset, maahanmuuttajat ja opiskelijat, 
viikonloppuisin myös kokonaiset perheet. Erityi-
siä sesonkikausia ovat syksy ja kevät, kun uudet 
opiskelijat saapuvat paikkakunnalle tai muuttavat 
pois. Kevään kynnyksellä ihmiset myös intoutuvat 
siivoamaan komeroitaan ja ”konmarittamaan”, jol-
loin tavaravirta sisään kasvaa. Niin ikään pyörien 
ja kaikenlaisten urheiluvälineiden kuten suksien 
ja luistinten tarjonta ja kysyntä on vuodenajasta 
riippuen aktiivista. Vuosittain Entringissä asioi noin 
50 000 henkeä. Kysymykseen, tuodaanko Entrinkiin 
kenties liikaakin tavaraa, Saastamoinen naurahtaa 
ja sanoo, että ei todellakaan, kaikki hyvä laatuinen 
materiaali otetaan mielellään vastaan.

Kierrätyskeskus 
Entrinki

Syväojankatu 4
87700 Kajaani

puh. 08 629 183 

Avoinna 
ma–pe 9–17 ja 

la 10–14
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1. Roska-astiat mökkikeittiön allaskaappiin 
Laita mökkikeittiön kaapistoon vähintään 
kaksi roska-astiaa, toinen biojätteelle ja toinen 
sekajätteelle. Jos kaapissa on tilaa useammil-
le roska-astioille, niihin voit lajitella tarpeen 
mukaan esimerkiksi lasia tai metallia.

2. Sekajätteet keittiökaapista Ekokympin 
aluekeräyspisteelle tai omaan roska-
pönttöön  
Jos sinulla on oma jäteastia, se on tyhjennet-
tävä kesäaikana (1.5.–30.9.) vähintään yhden 
kerran. Jos viet sekajätteet Ekokympin alue-
keräyspisteelle, lähin keräyspiste löytyy 
www.kierrätys.info -palvelusta.

3. Biojäteroskis keittiökaapista 
tyhjennetään kompostoriin tai 
kompostoivaan käymälään. 
Myös matokompostoria tai bokashia 
voi käyttää. Kompostointiohjeita saat 
Ekokympistä. Ilmoita kompostoinnista 
Ekokympille!

4. Ohjeistus 
Merkitse / tarroita kaikki roska-astiat. 
Tarkempia lajitteluohjeita löytyy tämän 
lehden keskiaukeamalta ja verkkosivustolta 
www.ekokymppi.fi.

Kesämökkiläisen 
jätehuolto järjestykseen

5. Lajittele sekajäte ja biojäte erilleen 
Biojäteastiaan laitetaan kasvisten ja hedelmien 
kuoret, kahvinporot suodatinpusseineen, 
kukkamulta, kasvinosat sekä ruoantähteet. 
Seka  jäteastiaan laitetaan muun muassa vaipat 
ja terveyssiteet, cd-levyt koteloineen, hehku-
lamput, käyttökelvottomat tekstiilit ja muut 
kuin pakkausmuovit. Muovipakkaukset voi 
halutessaan viedä muovipakkausten keräyk-
seen Rinki-ekopisteelle (Kuhmo, Kajaani, 
Sotkamo, Suomussalmi) tai Ekokympin 
lajittelu asemalle.  Muovipakkaukset voi 
laittaa sekajätteeseenkin, jolloin ne päätyvät 
Leppävirralle Riikinvoiman ekovoimalaan 
poltettavaksi.

6. Lajittele myös muut jätteet 
Kerää erilleen myös lasi-, metalli- ja kartonki-
pakkaukset sekä sanoma- ja aikakauslehdet. 
Vie ne markettien pihoilla oleville Rinki- 
ekopisteille. Vanhat repaleiset vaatteet ja 
muut tekstiilit kuuluvat sekajätteeseen.  
 
Hyväkuntoiset ja puhtaat tekstiilit voit viedä 
muovipussissa ekopisteiden UFF-laatikoihin 
tai kirpputoreille. Vaaralliset jätteet kuten jäte-
öljyt, -maalit ja -liuottimet sekä sähkö laitteet 
kuten jääkaapit, televisiot ja loisteputkilamput 
otetaan maksutta vastaan Ekokympin lajittelu-
asemalla.  
 
Suuret jäte-esineet ja - kuormat kuten 
remontti jätteet, polkupyörät ja huonekalut 
otetaan myös lajitteluasemalla aukiolo-
aikoina vastaan. Hyötyjäte pienkuormana on 
maksutonta. Maksuton vastaanotto on myös 
puutarha jätteille – muista kuitenkin lajitella 
oksat ja haravointiroskat erilleen. Lajittelu-
asemilla vain seka- ja rakennusjätteestä 
peritään maksu. 

7. Jätteen poltto ja hautaaminen on 
kielletty 
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsitte-
lemätöntä jätepuuta, risuja, oksia ja vähäisiä 
määriä kierrätyskelvotonta paperia ja pahvia. 
Muovin poltto on kielletty, samoin jätteen 
avopoltto. Myös jätteen hautaaminen on 
kielletty. 

Ruokajätteet voi kompostoida mullaksi myös 
kompostointikäymälässä.

Jätteen poltto on kielletty

LISÄTIETOA: kierrätys.info ja 
ekokymppi.fi, chat-kanava
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Biojäte-ristikko

Vastaa lukijakyselyyn ja 
osallistu arvontaan!

1. Saadaan kompostorista
2. Biojätettä hyödyntävä tuotantolaitos Oulussa
3. Tapahtuu biojätteelle kompostorissa
4. Biojätteestä saatava polttoaine
5. Kompostorille syksyisin
6. Biojätteen syntypaikka
7. Nopeuttaa biojätteen hajoamista
8. Matokompostorin asukas
9. Biokaasun ainesosa 

10. Hajottavat eloperäistä jätettä
11. Jos kompostorissa on muurahaisia, se on liian…
12. Biojätteen hajoamispaikka
13. Toimiva kompostori on…
14. Tapahtuu hapettomassa kompostorissa
15. Kulkee biokaasulla
16. Biojäteneuvontaa sinulle tarjoaa…

1. multa, 2. Gasum, 3. hajoaminen, 4. biokaasu, 5. tyhjennys, 6. keittiö, 
7. seosaine, 8. liero, 9. metaani, 10. mikrobit, 11. kuiva, 12. kompostori, 
13. hajuton, 14. mätäneminen, 15. kaasuauto, 16. Ekokymppi
Pystysuoralle sarakkeelle tulee teksti: Lajittele biojäte

TEE EKOTEKO

1.

3.

2.

4.

7.

9.

12.

14.

16.

10.

11.

13.

15.

5.

8.

6.

Jotta lehtemme palvelisi sinua jatkossa entistä paremmin, tarvitsemme 
sinua. Toivomme, että vastaat lehtemme lukijakyselyyn. Kuinka hyvin 
olemme onnistuneet? Missä on parannettavaa? Ovatko juttumme 
kiinnostavia? Millaisia sisältöjä toivoisit lehteen?

Arvomme kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden 
kesken Ticketmasterin lahjakortin, arvo 75 €. 
Vastaa viimeistään 31.5.2020.

www.ekokymppi.fi/lukijakysely 

Kiitos avustasi – mielipiteesi on meille tärkeä!
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HYÖDYNNÄ LAJITTELUASEMAPALVELUT

LAJITTELUASEMAT
HYRYNSALMI 
Tervatie 9, 89400 Hyrynsalmi
044 710 0121
Avoinna ma 9–15, to 12–18

KUHMO 
Jaurakatu 3, 88900 Kuhmo
044 071 0076
Avoinna ti 12–18, pe 9–15

PALTAMO 
Kylänpurontie, 88300 Paltamo
044 710 0131
Avoinna ma 12–18, to 9–15

PUOLANKA 
Puhdistamontie 1, 89200 Puolanka
044 710 0123 
Avoinna ma 12–18, to 9–15

RISTIJÄRVI 
Viitostie 61, 88400 Ristijärvi
044 710 0122
Avoinna ti 9–15, pe 12–18

SOTKAMO 
Lietekuja 4, 88610 Vuokatti
044 710 0124
Avoinna ma 8–14, to 12–18

SUOMUSSALMI 
Porokankaantie 1, 89600 Suomussalmi
044 071 0075 
Avoinna ti 12–18, pe 9–15

VAALA 
Nahkasalmentie 1, 91700 Vaala
044 710 0129
Avoinna ti 9–15, pe 12–18

KAJAANI

SOTKAMO

KUHMO

SUOMUSSALMI

PALTAMO
VAALA

PUOLANKA

HYRYNSALMI 

RISTIJÄRVI

Palvelemme arkisin klo 9–17

   08 636 616    

Ekokymppi asiakaspalvelu

info@ekokymppi.fi               www.ekokymppi.fi  chat

MAJASAAREN JÄTEKESKUS 
Mustantie 500, 87900 Kajaani
08 687 0157
Avoinna ma 8–18, ti–pe 8–16

ASUINKUNNASTASI RIIPPUMATTA VOIT KÄYTTÄÄ KAIKKIA 
EKOKYMPIN PALVELUITA VIRALLISINA AUKIOLOAIKOINA.

Kaikki lajitteluasemat ovat avoinna kesäkuukausina (touko–elokuu) 
myös parillisten viikkojen lauantaina klo 10–13.  Lisäksi Sotkamon 
lajitteluasema palvelee kesäkuukausina perjantaisin klo 12–18.

KIERRÄTYSKESKUS ENTRINKI
Syväojankatu 4, 87700 Kajaani
0400 794 852
Avoinna ma–pe 9–17 ja la 10–14


