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BIOJÄTTEEN
LAJITTELU
ON EKOTEKO
Biojätteen lajittelu on ympäristöteko vailla vertaa. Biojätteestä saa
kompostoimalla multaa ja kaasuttamalla uusiutuvaa energiaa ja samalla
muu jätehuolto toimii tehokkaammin ja turvallisemmin.
Ekokympin jätehuoltomääräyksissä biojätteen lajitteluvelvoite on ollut jo vuodesta 2003, ja se koskee kaikkia kiinteistöjä, myös loma-asuntoja. Lajitteluvelvoite tiukkenee myös uudistuvassa jätelaissa – se velvoittaa vuodesta 2023
alkaen omakotitaloasujia biojätteen erilliskeräykseen yli 10 000 asukkaan taajamissa. Suomi on jo nyt jäljessä valtakunnallisissa jätteen kierrätystavoitteista,
joten biojätteen erilliskeräys toisi parannusta tähänkin. Biojätteestä tuotetaan
biopolttoainetta sekä multaa ja maanparannusainetta metsiin ja pelloille. Ekokympin alueella biojätteen lajitteluvelvoitteen voi täyttää myös omatoimisella
kompostoinnilla, joka onkin oikeastaan ainoa vaihtoehto taajama-alueen ulkopuolella.
Biojäte on väärässä paikassa, jos se on sekajäteastiassa. Sitä voisi kutsua
”peikoksi” sekajätteessä, koska biojäte on suurimmaksi osaksi vettä. Märkä
biojäte heikentää ekovoimalan tehokkuutta tuottaa sähköä ja kaukolämpöä.
Ekokympin tuoreimman tutkimuksen mukaan biojätettä on sekajätteessä
noin 26 %. Sekajätteen seassa polttoon toimitettava biojäte heikentää jätteen
lämpöarvoa ja siten vaikeuttaa hyödyntämistä energiana. Lisäksi biojäte
sisältää paljon suolaa. Suola muuttuu palaessaan suolahapoksi, mikä
aiheuttaa laitoksessa korroosiota eli ruostumista. Niin ikään
biojätteen kuljettaminen ekovoimalaan aiheuttaa
vuosittain turhia kustannuksia.
Suomessa on meneillään valtakunnallinen
biojätekampanja Rakasta joka murua, joka
kannustaa biojätteen lajitteluun. Suomen
Kiertovoima, Kuntaliitto sekä 31 kunnan
jätelaitosta – Kainuussa ja Vaalassa Ekokymppi – kannustavat kuluvan vuoden ajan
asukkaita lajittelemaan biojätteensä aktiivisemmin. Lajittelumotivaation nostamiseksi
tarjotaan monenlaista tietoa ja käytännön
vinkkejä. Niitä on tarjolla myös tässä uudistuneessa, raikkaassa asiakaslehdessämme. Antoisia lukuhetkiä!

JUKKA OIKARINEN | TOIMITUSJOHTAJA,
KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
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Yhteinen juttu on Kainuun jätehuollon
kuntayhtymän asiakaslehti
Painos 53 000 kpl
Toimitus Sari Komulainen ja Itä-Suomen
jäteneuvonnan yhteistyöryhmä
Painopaikka Punamusta Oy, Joensuu 2021
Taitto Avidly Oyj
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 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
sekä jätettä energiaksi hyödyntävä Riikinvoima Oy. Jaamme
tietoa jätehuollon palveluista ja lajittelun tärkeydestä sekä
autamme ihmisiä tekemään valintoja puhtaamman ympäristön puolesta. Tuotamme yhteistyössä muun muassa Yhteinen
juttu -asiakaslehteä ja seinäkalenteria.

Ajankohtaista

Ristijärven, Kuhmon ja
Sotkamon lajitteluasemilla
uudet aukioloajat
Ristijärvi: Marraskuun alusta maaliskuun
loppuun: perjantaisin klo 12–18
Huhtikuun alusta lokakuun loppuun:
tiistaisin klo 9–15 ja perjantaisin klo 12–18
Kuhmo: Tiistaisin klo 12–18, perjantaisin klo 9–15
ja lisäksi toukokuun alusta elokuun loppuun
torstaisin klo 12–18
Sotkamo: Maanantaisin klo 8–14, torstaisin
klo 12–18 ja lisäksi toukokuun alusta lokakuun
loppuun perjantaisin klo 12–18
Kaikki lajitteluasemat palvelevat klo 10–13
seuraavina lauantaipäivinä: 8.5., 22.5.,
5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8. ja 28.8.

Vaarallisen jätteen ja
sähköromun keräykset
Vuolijoella ja Otanmäessä
10.7. ja 9.10.2021
Otanmäen K-Market klo 10.00–11.45
Vuolijoen Sale klo 12.15–14.00
Ei yritysjätteiden vastaanottoa!

Löydä rikkinäiselle
tavaralle korjaaja
Ekokymppi on avannut sivuston www.korjaajakierrata.fi.
Se on hakemisto Kainuussa ja Vaalassa sijaitsevista yrityksistä tai
yhteisöistä, jotka korjaavat, huoltavat tai kierrättävät tavaroita.
Palvelun tarkoituksena on pidentää tavaroiden elinkaarta ja
vähentää näin jätteen syntyä. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa
kyseisten yritysten löytymistä netistä.
Ekokymppi toivoo mahdollisimman monen korjaus-, huolto- tai
kierrätysyrittäjän tutustuvan ja liittyvän korjaajakierrata.fi
-sivustolle. Sivustolle voi liittyä, kun täyttää sähköisen lomakkeen ja lähettää sen Ekokymppiin. Korjaajakierrata.fi -sivusto ja
sen ylläpito on yrityksille maksutonta.

Tavaroiden korjaaminen ja
huoltaminen vähentävät jätettä
Palvelun myötä kuluttajan on helpompi löytää rikkonaiselle
tavaralle korjaaja ja käyttökelpoiselle kierrättäjä. Kun tuotteiden
käyttöikä pitenee, vähenee samalla jätteiden määrä.

Kodin puutarhajätteiden
maksuton vastaanotto
Kotipihan kevättöiden oksat, risut ja
puunlehdet voi viedä maksutta Risu-Mattilaan ja lajitteluasemille. Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Sotkamon ja Suomussalmen lajitteluasemat
ottavat puutarhajätettä vastaan ympäri vuorokauden kaikkina vuodenaikoina. Muilla lajitteluasemilla – Puolangalla ja Ristijärvellä – vastaanotto on
vain aukioloaikoina. Vaalassa puutarhajätteet voi viedä kunnan jätevedenpuhdistamolle
Kajaanin Risu-Mattila palvelee myös
ympäri vuorokauden, mutta vain kesäkuukausina, koska Risu-Mattilassa

ei ole talvikunnossapitoa. Vuolijoen ja
Otanmäen asukkaille on kesäaikaan
puutarhajätteen keräyspaikka osoitteessa Otanmäentie 656. Talvisin lumisena aikana puutarhajätteet voi viedä
Majasaaren jätekeskukseen.
Vieraskasvilajeja
kuten
kurtturuusua, lupiinia ja jättipalsamia ei saa
laittaa puutarhajätteiden sekaan. Ne
on vietävä säkkiin pakattuna Majasaaren jätekeskukseen tai lajitteluasemille, ja henkilökunnalle on ilmoitettava
vieraskasvijätteistä
erityiskäsittelyn
takia.

Osallistu ”Yhteinen hetki”
-valokuvakisaan
Tallenna kameraasi mieluisa yhteinen
hetki ja lähetä kuvasi kilpailuumme
31.8.2021 mennessä sähköpostiin
yhteinenjuttu@yjkuvat.fi tai julkaise
kuva omalla Instagram-tililläsi, mikäli
tilisi on julkinen. Parhaat kuvat valitaan
seuraavaan vuosikalenteriin 2022,
ja kalenterissa julkaistujen kuvien
kuvaaja palkitaan Ticketmasterin 70 €
lahjakortilla. Kuvauspaikan tulee sijaita
Itä-Suomessa tai Kainuussa.
Kuvien (enintään kolme) on oltava vaakakuvia, riittävän suuria (yli
4 Mt) ja niiden on oltava digikuvina
jpg-muodossa. Jos julkaiset kuvan/
kuvat Instagramissa, merkitse tekstiin
@yhteinenjuttu ja #yhteinenjuttukuvakisa2022. Tämän jälkeen kuvasi
uudelleenjaetaan @yhteinenjuttu-tilillä, jossa kaikkien osallistujien kuvat
julkaistaan. Huomaa, että alkuperäises-

tä kuvasta tulee olla painokelpoinen
versio siltä varalta, että se päätyisi kalenteriin. Instagramin kuvagalleriassa
eniten tykkäyksiä 30.9.2021 mennessä
saanut kuva palkitaan Ticketmasterin
70 € lahjakortilla.
Lähetettyjä kuvia voidaan käyttää
myös muussa Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyön viestinnässä kuten
asiakaslehdissä ja nettisivuilla. Kuvakisan 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.
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Antti Savolainen seuraa mielellään
istutetun siemenen kehittymistä
ravinnepitoiseksi raaka-aineeksi.
“Esimerkiksi pienen porkkanansiemenen
matka istutuksesta ruokalautaselle on
vuosittain yhtä mykistävä kokemus.
Arvostus luontoa kohtaan nousee, kun
näkee mitä vesi, lämpö sekä ravinteikas
ja terve maaperä voivat yhdelle
siemenelle tehdä”.

KESTÄVÄMMÄT VALINNAT
TEKEVÄT HYVÄÄ
TEKSTI JA KUVITUS | AVIDLY OYJ
VALOKUVA | MARKUS ASPEGREN

Kuopiolainen Antti Savolainen elää
kuten opettaa. Hän kasvattaa ja pyytää
ruokaa itse, ja nelihenkisen perheen
ruokahävikki on vähäistä. Kiinnostus
kestävämpään arkeen syttyi Antin
ollessa nuori mies, mutta taustalla on
lapsuudesta asti kumpuava ymmärrys
ruoantuotannon kokonaisvaltaisuutta
kohtaan.
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogiaa opiskelevan Antin perheeseen kuuluu
puoliso ja kaksi lasta. Kestävät valinnat ovat iso osa
perheen arkea, mutta muutos ei tapahtunut yhdessä yössä. “Olin aiemmin tavallinen nuori mies,
joka ei liiemmin miettinyt ruokahävikin syy-seuraussuhteita. Muuttaessani puolisoni kanssa yhteiseen kotiin hän innosti minut kiinnittämään
aluksi huomiota lajitteluun”, Antti muistelee.
Kestävä elämäntapa otti enemmän jalansijaa,
kun pari sai ensimmäisen lapsensa. Antti kertoo
heränneensä silloin uudella tapaa vastuuseen ja
ympäristökysymyksiin. “Siinä heräsi tietynlainen
kapinallisuus, kun tulevaisuutta alkoi miettimään
syvemmin”.

Arvostuksen taustalla on vaivannäköä
Antilla on aina ollut kunnioittava suhtautuminen
ruokaan, sillä hän näki jo varhain, miten ruokaa
hankitaan itse. Hänen isovanhempansa kasvattivat ruokaa ja kalastivat – ja näin Antti tekee
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nykyisin myös itse. Antti perheineen kasvattaa
ruokaa omilla maillaan mökillä, ja läheisellä järvellä voi myös kalastaa. Omasta kasvimaasta saa
muun muassa yleisimpiä juureksia ja palkokasveja, ja näitä viedään mukana myös kaupunkikotiin.
“Sadonkorjuun jälkeen omia juureksia riittää jopa
maaliskuulle asti”.
Mökillä on kantovesi, joten sateettomina aikoina
kasteluvesi kannetaan järvestä. Tämä vaikuttaa
myös siihen, ettei ruokaa halua heittää hukkaan.
“Kun kuivimpien kausien iltoina kantaa 250 litraa
kasteluvettä, kitkee tai harventaa, ymmärtää, mitä
tuotanto vaatii. Arvostus ruokaa ja sen tuotantoa
kohtaan nousee, kun asian eteen näkee itse vaivaa”, Antti kertoo.

Kestävyys sujahti osaksi arkea
Antti kertoo, että heidän taloudessaan ruokahävikkiä syntyy vähän. “Käymme isoilla ruokaostoksilla kerran viikossa. Viikon kuluessa jääkaappi on
jo melko tyhjillään, jolloin hyödynnämme vielä
kuivakaapin antimia”, Antti kertoo. Kun jääkaapin antaa tyhjentyä reippaasti ennen seuraavaa
kauppareissua, on ruoan määrä mitoitettu juuri
sopivasti eikä ruokahävikkiä synny. “Toki jos jotain
kriittistä loppuu, niin sitä haetaan kaupasta lisää
viikon aikana”.
Pitkään syömäkelpoisina ruokina Antti vinkkaa
erilaiset juurekset. “Juurekset säilyvät hyvinä pitkään. Niitä kun pitää aina jääkaapissa, saa näppärästi hyvää ja terveellistä ruokaa, esimerkiksi
sosekeittoa”. Antti myös muistuttaa, että elintarvikkeiden parasta ennen -merkinnät ja viimeiset

käyttöpäivät eivät aina kerro koko totuutta. “Myös
omiin aistimuksiin kannattaa luottaa ruoan syömäkelpoisuuden arvioinnissa”.
Kaikkea biojätettä ei voi välttää, esimerkkinä perkuujätteet tai hedelmien kuoret. “Biojätteen hävittäminen sekajätteen mukana ei ole järkevää,
sillä silloin sen ravinteet menevät täysin hukkaan.
Jos itsellä biojätettä syntyy vähän, voi esimerkiksi omakotitaloalueella jakaa naapuruston kanssa
yhteisen biojäteastian. Taloyhtiöistä löytyy usein
oma astia biojätteelle”, Antti vinkkaa.

“Kestävyyden
pohdinnasta
tulee nopeasti
normi.”
ANTTI SAVOLAINEN
Tieto lisää ymmärrystä
Päivittäisiä kestäviä valintoja Antti ei koe erityisen
työlääksi ja kertookin sen sujahtaneen nopeasti osaksi arkea. “Kestävyydestä tulee nopeasti
normi. Vaikka asia vaatii aluksi jonkin verran tietoista punnitsemista, uuteen ajatteluun tottuu
kuitenkin äkkiä. Toki fyysinen työ esimerkiksi
kasvimaan parissa on työlästä, mutta se ei tunnu
niin raskaalta, kun hommaan on motivoitunut”.
Kestävien valintojen ja etenkin ruokahävikin tie-

RAKASTA
JOKA MURUA
Suunnittele
ostokset

Luota
aisteihin

Tee tähteistä
uusia herkkuja
martat.fi/havikista-herkuksi

toisen välttämisen takana Antilla on runsaasti
pohdintaa koko maailman tilasta. “Tuntuu todella väärältä, että syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, kun samaan aikaan maailmassa
nähdään niin paljon nälkää”.
Antti on huolissaan myös luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, kun on vastattava
kasvavaan kulutukseen. “Tehotuotannon edestä raivataan paljon metsiä, myös Suomessa.
Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit
ovat kuitenkin elintärkeitä ihmiselle”, hän muistuttaa.
Antti toivoo, että ihmiset saisivat kosketuksen
ruoantuotantoon, esimerkiksi kasvattamalla
sitä itse omalla maalla, parvekkeella tai vuokratulla palstalla – näin sen vaatimat resurssit
ymmärtää paremmin ja haaskausta alkaa tietoisesti välttämään. Jos tähän ei ole itsellä mahdollisuuksia, voi tarjoutua vaikkapa peltoa tai
kasvimaata omistavan tuttavan avuksi.
Vinkkejä ja inspiraatiota kestävämpiin ratkaisuihin voi löytää myös lähempää kuin arvaakaan. Aikoinaan omavaraisesti ja askeettisesti
eläneellä vanhemmalla ikäluokalla on runsaasti käytännön kokemusta siitä, kun ruoka tuotettiin itse ja kaikki käytettävissä oleva
hyödynnettiin tehokkaasti uudelleen. Juuri
mitään ei heitetty hukkaan. “Vanhalla kansalla
on paljon hyvää hiljaista tietoa. Siitä kannattaa kysyä niin kauan, kuin se on mahdollista”,
Antti rohkaisee.

Rakasta joka murua –
koska ruoka on parasta syötynä!
Rakasta joka murua -kampanja
on ympäristöministeriön, maaja metsätalousministeriön sekä
Suomen Kiertovoima ry:n ja Suomen Kuntaliiton järjestämä kampanja, joka puhuu ruokahävikin
vähentämisen ja biojätteen lajittelun puolesta. Vuoden loppuun
asti kestävän kampanjan aikana
suomalaisia kannustetaan kestä-

vämpiin ratkaisuihin, jotta ruokahävikkiä syntyisi mahdollisimman vähän ja biojätteen lajittelu
lisääntyisi. Tällä hetkellä syömäkelpoisesta ruoasta haaskataan
Suomessa koko elintarvikeketjussa noin 10–15 %. Suomi on sitoutunut puolittamaan ruokahävikkinsä vuoteen 2030 mennessä, ja
tähän tarvitaan meitä kaikkia.

Lue lisää osoitteesta biojate.info
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TAITTELE SANOMABIOJÄTEPUSSI
LEHDESTÄ
BIOJÄTEPUSSI!

Vaihtoehdot biojätteen
lajittelulle
BIOJÄTTEEN
ERILLISKERÄYKSEEN
LIITTYMINEN
Kiinteistöllä tulee olla biojäteastia erilliskeräystä varten, ellei siellä ole omaa kompostoria. Biojäteastioiden koot vaihtelevat kiinteistön asukasmäärän mukaan.
Astian voi hankkia itse tai jätteenkuljetusyrityksen kautta. Bioastian tyhjennysväli yli kolmen huoneiston kiinteistöillä
on yksi viikko kesäaikaan ja enintään
neljä viikkoa talvikuukausina (lokakuun
alusta huhtikuun loppuun). Pienemmillä
kiinteistöillä tyhjennysväli voi olla kesäisin kaksi viikkoa ja talvisin korkeintaan
neljä viikkoa. Bioastian suojana on hyvä
käyttää muovisäkkiä, muutoin astia likaantuu nopeasti. Pakkaa biojätteet paperipussiin tai läpinäkyvään muovipussiin ja vie ne siinä pihan keräysastiaan.

KOMPOSTOINTI
Kotikompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. Se soveltuu hyvin
omakotitaloille ja kesämökeille. Haja-asutusalueella se on usein ainoa vaihtoehto.
Elintarvikejätteen kompostointiin sopii
eristetty lämpökompostori. Kompostointi vaatii jonkin verran huolenpitoa, mutta
tuloksena saa hyvää multaa. Talvella lämpökompostori usein jäätyy, mutta sitä voi
silti täyttää. Ongelma tulee eteen siinä
vaiheessa, kun jäätynyt kompostori on
täysi ja kevääseen on vielä aikaa. Tällöin
pihakompostorin kaverina voi käyttää
sisätilojen bokashi- tai matokompostoria. On myös mahdollista tehdä sopimus
biojätteen erilliskeräyksestä talvikuukausiksi jätehuoltoyrityksen kanssa. Kun
kompostori keväällä herää eloon, voi jä-
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tehuoltoyritykselle ilmoittaa keräyksen
lopettamisesta. Kompostoreja on hyvä
olla kaksi, toinen jälkikypsytystä varten
ja toinen varsinaiseen kompostointiin.
Kesämökillä biojätteet voi kompostoida
kuivakäymälässä.
Bokashi-kompostointia voi harrastaa
ympäri vuoden, mutta sitä voi käyttää
myös sen aikaa, kun lämpökompostori
on jäässä. Bokashi-kompostointi tapahtuu sisätiloissa. Toinen sisäkompostori on
matokompostori. Sinne voi laittaa hedelmien kuoria, vihannesten kuoria, märkää
talouspaperia ja ruuan tähteitä (ei mielellään lihaa ja kalaa). Madot ovat tunkiolieroja ja ne syövät oman painonsa verran
biojätettä päivässä.
Lisätietoa kompostoinnista
Ekokympin nettisivulta
www.ekokymppi.fi Tietopankki
Kompostointi.
Tilaa maksutonta kompostointineuvontaa: info@ekokymppi.fi.

KIMPPA-ASTIA TAI
KIMPPAKOMPOSTORI
Edullisin ja ekologisin vaihtoehto biojätteen keräykselle on kompostoida kimpassa naapurin kanssa tai laittaa yhteinen biojäteastia. Kimpan perustamisesta
on ilmoitettava Ekokympille.
Ilmoita Ekokympille:
Täytä ilmoituslomake biojätteen
käsittelystä ja palauta se Ekokympille.
Lomakkeita saat osoitteesta
www.ekokymppi.fi lomakkeet

1.
Levitä vähintään neljä päällekkäistä
sanomalehden aukeamaa.
Poista niitit. Jaa aukeamat
kahteen osaan, laita aukeamat
reilusti limittäin. Lisää tarvittaessa
viides aukeama keskelle. Taita
leveyssunnassa noin 10 cm:n taite.

2.
Käännä aukeamat nurin päin
alustaa vasten.

3.
Taita aukeama kolmeen
osaan siten, että taitteet
menevät päällekkäin.

4.
Sujauta päällimmäinen taite
alemman sisään. Pyöräytä lehti
siten, että taiteltu alareuna
osoittaa ylöspäin. Käännä lehti
lopuksi nurin päin alustaa
vasten.
5.
Taita lehti noin puolivälistä.

6.
Työnnä taite ylälaidan
vahviketaitoksen alle.

7.
Avaa pussi ylälaidasta ja
muotoile. Kapeamman pussin
saat taittelemalla lehden
pystysuunnassa.

KATSO VIDEO
BIOJÄTEPUSSI N
TAITTELUSTA.

Lue koodi puhelimellasi.

goo.gl/NE3Eby

RAKENNA ITSE LÄMPÖERISTETTY KOMPOSTORI
Elintarvikejätteen kompostointiin on hyvä varata 200–300 litran kompostori.
Kuvassa on ohjeet 300 litran lämpökompostorin rakentamiseen. Vanhoista
kylmälaitteista ei enää saa rakentaa kompostoreita, koska ne ovat vaarallista jätettä.

LÄMPÖERISTETTY
KOMPOSTORI 300 L

375
saranat 2 kpl

900

Säädettävä
lautasventtiili
ø 100 mm,
sisäpuolelle
hyttysverkko

Leikkaus

900

Elintarvikejätteen
ympärivuotiseen
kompostointiin

Biojätekyselyn
tuloksia

vedin
0
75

Kansi:
• 10 mm:n vaneri
• styrofoam 30 mm
• kiinnityslaudat
19 x 100, 2 kpl

750

Pohja:
• laudoitus 19 x 100,
raot max. 7 mm
• seulaverkko max.
7 mm pohjalaudoituksen
alla (jyrsijäsuoja)
• alusrimat 50 x 50, 3 kpl

Seinäelementtien
kiinnitys nauloin
tai ruuvein

Nivelsalpojen avulla
irroitettava etuseinä
2 kpl/kulma

Sivuseinä:
• pystylaudoitus 9 x 100,
raot max. 7 mm
• vaakakoolaus 19 x 100 lauta, 2 kpl
• lämmöneriste styrofoam 30 mm
• seulaverkko max. 7 mm, (jyrsijäsuoja),
kiinnitys 19 x 100 laudoin

TARVITTAVAT
MATERIAALIT
• 10 mm:n vaneria 0,6 m2
• 19 x 100 mm:n lautaa ~45 jm
• 50 x 50 mm:n rimaa 6 jm
• vedin 1 kpl
• saranat 2 kpl
• nivelsalvat 4 kpl

750

• seulaverkkoa max. 7 mm, ~3 m2

750

• lämpöeristettä 2,6 m2 (esim.
styrofoam 30 mm)
• palanen hyttysverkkoa
• sinkittyjä nauloja
2,5 x 60 tai 4 x 60 ruuveja

Ekokymppi on kuluneen vuoden
ajan kerännyt tietoa siitä, miten
omakotikiinteistöt ja kesämökkiläiset käsittelevät kiinteistöllä
syntyvät biojätteet. Lähtötilanteessa kuntayhtymän jätteenkuljetusrekisterin mukaan sellaisia
kiinteistöjä, joiden biojätteen
käsittelytietoja ei ollut kirjattu
järjestelmään, oli noin 26 000.
Kysely lähetettiin näille kiinteistöille, ja vastauksia palautui kiitettävästi, 77 %.
Selvityksen perusteella noin 75
%:lla omakotitalouksista biojätehuolto on kunnossa. 60 %:lla vastanneista on oma kompostori, ja
18 % kuuluu biojätteen erilliskeräykseen. Kehotuksia ja suosituksia (vajaa 500 kappaletta) on lähetetty niille kiinteistöille, joissa
biojätettä ei lajitella tai käsitellä
jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.
Jätehuoltotietojen selvittäminen
on osa kiinteistöjen jätehuollon
seurantaa ja jätteenkuljetusrekisterin ylläpitoa, jotka kuuluvat
Ekokympin viranomaistehtäviin.

Lähde: Savon Martat ry
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KIITOS KUN LAJITTELET!
VIE KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN TAI EKOPISTEELLE
MUOVIPAKKAUKSET

KARTONKI

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset kuten
jogurttipurkit, leikkele- ja juustopakkaukset

• Maito- ja mehutölkit

• Pesuaine- ja shampoopakkaukset

• Juomapakkausten kääreet

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit

• Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot
• Pahvilaatikot

• Muovipussit, -kassit ja -kääreet
Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset.
Laita likaiset pakkaukset sekajätteeseen.

Huuhtele likaiset pakkaukset.
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

Hyötykäyttö: Kukkaruukkuja, tiski- ja
WC-harjoja, muovipusseja ja jätesäkkejä.

Hyötykäyttö: Kirjekuoria, kartonkipakkauksia, aaltopahvia ja erilaisia
kartonkihylsyjä.

METALLIPAKKAUKSET

PAPERI

• Metallipurkit ja -kannet

• Sanoma- ja aikakauslehdet

• Alumiinifoliot

• Mainokset

• Tyhjät ja kuivat maalipurkit

• Kirjekuoret
• Kopio- ja tulostepaperit

Metallipakkaukset suositellaan
toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

• Postikortit
• Tuoteluettelot ja kirjat
Vie paperi keräykseen irrallaan.
Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

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

Kiinteistökohtaisessa
keräyksessä metalli- ja
lasijäte voidaan laittaa
samaan jäteastiaan.

Vie kiinteistön metallinkeräykseen
tai lajitteluasemalle / jätekeskukseen.
Hyötykäyttö: Uusia metallipakkauksia,
polkupyöränrunkoja, lapioita ja autonosia.

Hyötykäyttö: Sanomalehtipaperia sekä
WC- ja käsipyyhepaperia.

LASIPAKKAUKSET
• Lasipurkit
• Pantittomat lasipullot
Lasipakkaukset suositellaan toimitettavaksi
Rinki-ekopisteelle.

TEKSTIILIT
• Vaatteet
• Kengät
• Kodintekstiilit
Vain ehjät ja puhtaat tekstiilit pussiin
suljettuina. Laita käyttökelvottomat
tekstiilit sekajätteeseen.
Hyötykäyttö: Uudelleenkäyttöön
ja pieni osa materiaalikäyttöön esim.
rätteinä teollisuudessa.
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Hyötykäyttö: Uusia lasipurkkeja ja -pulloja
sekä rakentamiseen vaahtolasia

LASI JA KERAMIIKKA
• Posliini, keramiikka
• Kristalli, peililasi
• Lasiastiat, opaalilasi
• Lasiset lääkepakkaukset
Vie kiinteistön lasinkeräykseen tai
lajitteluasemalle / jätekeskukseen.
Hyötykäyttö: Maanrakennusaineeksi.

VIE KOMPOSTORIIN TAI BIOJÄTTEEN KERÄYSASTIAAN
BIOJÄTE
• Ruuantähteet
• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Kahvinporot, teepussit

LAJITTELE OIKEIN
JA VIE KERÄYKSEEN
VAARALLINEN JÄTE
Ekokympin järjestämiin vastaanottopisteisiin
kotitalouksista veloituksetta.

• Huonekasvit ja kasvien pehmeät osat

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

• Kinkkurasvat, keitot ja nesteet

• Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni

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

• Uudenvuoden tinat
• Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet (esim.
trasseli) ja öljynsuodattimet
• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä
niiden pakkaukset
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet

Hyötykäyttö: Biokaasua liikennepolttoaineeksi.
Ravinteikas jäännös maatalouteen lannoitteeksi.

VIE SEKAJÄTEASTIAAN
SEKAJÄTE ENERGIAKSI

• Myrkyt ja desinfiointiaineet

SÄHKÖLAITTEET
Myyntipisteisiin uuden laitteen oston yhteydessä,
lajitteluasemalle tai muihin tuottajayhteisöjen hyväksymiin
vastaanottopaikkoihin kotitalouksista veloituksetta.
• Kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet

• Muut kuin pakkausmuovit (lelut,
hammasharjat, pakasterasiat jne.)

• Jääkaapit, pakastimet

• Likaiset pahvit, paperit ja muovipakkaukset

• Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot

• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit

• Loisteputket, energiansäästölamput, LED-lamput

• TV:t, tietokoneet

• Hygieniatuotteet
• Käyttökelvottomat vaatteet,
jalkineet ja kodin tekstiilit
• Pölypussit ja siivousjätteet
• Tupakantumpit ja tuhka

PARISTOT JA PIENAKUT

• Purukumi

Myyntipisteisiin kotitalouksista veloituksetta.

• Lemmikkieläinten kuivikkeet
• Pienet puuperäiset jätteet

• Teippaa käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen navat.
• Pussita vuotaneet paristot

• Hehku- ja halogeenilamput
Hyötykäyttö: Sekajäte hyödynnetään
energiaksi ekovoimalaitoksessa.

LÄÄKEJÄTE
Apteekkeihin kotitalouksista veloituksetta.

VIE LAJITTELUASEMALLE
TAI JÄTEKESKUKSEEN
• Suuret jätteet ja jätekuormat
• Rakennusjäte
• Kiviaines

• Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina
läpinäkyvässä pussissa
• Jodia sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat
omissa pakkauksissaan
• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja
suihkeet omissa pakkauksissaan
• Elohopeakuumemittarit pakattuina
• Neulat ja piikit pakattuina

• Rakennuspuujäte ja käsittelemätön
puujäte
• Metalliromu
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MITÄ KAJAANILAISEN
ROSKAPUSSI SISÄLTÄÄ?
Ekokymppi teki viime marraskuussa
tutkimuksen, jossa selvitettiin sekajätteen
koostumusta. Kahdeksan näytettä otettiin
neljästä sekajätekuormasta, jotka olivat
peräisin kajaanilaisista kerrostaloista ja
omakotitaloista sekä aluekeräyspisteiltä.
Tavoitteena oli selvittää, paljonko sekajätteen joukossa on biojätettä, pakkauksia, kierrätyskelpoista
jätettä ja muuta jätettä ja paljonko oikein lajiteltua
sekajätettä jätepussit sisältävät. Lisäksi tutkittiin,
paljonko sekajätepussissa on Riikinvoima Oy:lle
polttoon kelpaavaa jätettä. Tutkimuksessa tehtiin
myös kiinteistöittäistä vertailua.

Tutkimustuloksia

Lajittelussa on parantamisen varaa

Tutkimuksessa saatiin selville, että sekajäte sisälsi biojätettä 26 %. Oikein lajiteltua sekajätettä oli
34 %. Kierrätykseen soveltuvaa jätettä eli muovi-,
kartonki- ja lasipakkauksia sekä paperi- ja metallijätteitä oli 35 % ja muita jätteitä kuten sähkölaitteita
ja vaarallista jätettä loput 5 %. Pakkauksia oli 30 %
sekajätteen painosta ja Riikinvoima Oy:lle polttoon
kelpaavaa jätettä 63 %.

Tulosten perusteella lajittelussa on parannettavaa
niin taloyhtiöissä kuin omakotitalouksissa ja loma-asunnoilla. Kerrostaloissa ja rivitaloissa lajittelu
takkuaa siitä huolimatta, että puitteet lajitteluun
ovat kunnossa. Arvioiden mukaan taloyhtiöille pidetyt jätekatosneuvontatilaisuudet ovat tavoittaneet vain niitä ihmisiä, jotka lajittelevat jo entuudestaan – siksi neuvontatyöhön tarvitaankin uusia
työkaluja.

Kiinteistökohtaisessa vertailussa biojätettä oli vähiten aluekeräyspisteiden sekajätepusseissa, 9 %.
Eniten biojätettä oli omakotitalojen roskapusseissa, 36 %, ja kerrostaloissakin vastaava osuus oli 33
%. Kerrostaloissa ja rivitaloissa muovipakkausten
osuus sekajätteessä oli korkeahko, 17 %, kun huomioidaan, että muovipakkauksille on erillinen roska-astia taloyhtiön jätetilassa.

Raportti on luettavissa
www.ekokymppi > Tietopankki >
Esitteet ja julkaisut > Tutkimukset ja raportit

Majasaaren
jätekeskukseen tuodaan
vuosittain sekajätettä noin 14
miljoonaa kiloa. Jos lajittelu
kiinteistöillä olisi tehty
sataprosenttisesti oikein,
määrä tippuisi
4,8 miljoonaan kiloon.
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PALAAKO PORKKANA?
Tämän päivän lähiarjen ja etätöiden ristitulessa olen löytänyt itseni
pyörimästä enemmissä määrin kesämökkisaaren lähes pyhän kolminaisuuden keskellä. Askeleet tekevät tätä kirjoittaessa polkuja hankeen puuliiterille, saunalle ja ulkohuussiin. Jännitän mikä tätä menoa
odotettavissa olevista kolmesta asiasta tapahtuu ensin; kevät tulee,
puuliiteri tyhjenee, vai kompostoiva huussi täyttyy.
Puuliiterin tyhjenemisessä ja huussin täyttymisessä ei ole toisiaan tukevaa ratkaisua. Huono on minkäänlaisen kompostin sisällöllä polttopuita saunan uunissa tai tuvan lämmityksessä korvata. Talven aikana
perehdyin Riikinvoiman ekovoimalaitoksen polttoaineen laatuun, ja
samat luonnonlait pätevät suuremmassakin mittakaavassa. Biojäte ei
ole hyvää polttoainetta Riikinvoiman kattilassa, jonne roskat päätyvät
niistä kotitalouksien ja työpaikkojen roska-astioista, jotka on tarkoitettu palamiskelpoisille ja kierrätyskelvottomille roskille. Vuonna 2020
valmistuneessa Suomen ympäristökeskuksen ja Circwaste-hankkeen
tekemässä kotitalousjätteen lajittelututkimuksessa olivat Riikinvoiman vaikutusalueelta mukana Kuopio ja Joensuu. Näillä alueilla noin
puolet biojätteestä päätyi vuonna 2019 edelleen lajittelemattomana
väärään roska-astiaan.
Paras hyöty biojätteestä saadaan lajittelemalla se erikseen, jolloin se
on mahdollista hyödyntää biokaasun tuotannossa tai kompostoida.
Jätteenpoltossa biojäte on huonoa polttoainetta, koska se on märkää, ja aiheuttaa korroosiota kattilassa, eli ruostuttaa kattilan paksuja
metalliputkiseiniä puhki. Biojätteen sisältämät ravinteet puolestaan
sekoittuvat muuhun jätteenpolton tuhkaan, eikä niitä saada hyödynnettyä. Polttaminen on biojätteelle huonoin vaihtoehto niin ympäristön näkökulmasta kuin taloudellisestikin, mutta valtakunnallisesti biojätteen osuus polttoon menevästä sekajätteestä on yli 35 %. Rakasta
joka murua -biojätekampanjan artikkelin mukaan ”biojätteen lajittelun myönteiset ympäristövaikutukset ovat jopa muovin lajittelua
suuremmat”. Biojätteen lajittelu on meidän kaikkien yhteinen juttu.
KATJA HÄKKINEN | RIIKINVOIMALLE MM.
JÄT TEEN LAADUNHALLINTAA TEKEVÄ KONSULT TI

Riikinvoiman
ekovoimalaitos
hyödyntää
itäsuomalaisten
kierrätyskelvottoman
jätteen energiaksi
Leppävirralla.

Jätelailla kiritään
kiinni kierrätystavoitteita
– biojätteen lajittelu
kannattaa opetella
viimeistään nyt
Suomalaisten roskapussien sisältö on viimeisen 15 vuoden aikana
tutkittu 28 tutkimuksessa. Vaikka jätemateriaalien lajittelumahdollisuudet ovat parantuneet, on yksi, joka tutkimustuloksissa pysyy:
biojätteen osuus sekajätteestä on noin kolmannes. Erityisen harmittavaa sisältöä biojäte sekajätepussissa on niillä asukkailla, joilta jo
löytyisi kotipihastaan kompostori tai oma jäteastia biojätteelle.
Suomalaiset lajittelevat biojätettä erilliskeräykseen vuosittain 275 miljoonaa
kiloa. Siitä tuotetaan biokaasua polttoaineeksi sekä multaa ja maanparannusainetta metsiin ja pelloille. Kuitenkin
tavallisista kotiroskiksista löytyy vielä
enemmän biojätettä: yli 300 miljoonaa
kiloa joka vuosi. Tämä poltetaan sekajätteen mukana. Poltettava jäte ja biojäte olisivat molemmat tehokkaammin
hyödynnettävissä erikseen.
Mahdollisuus lajitella ja kerätä biojätteet erikseen laajenee uuden
jätelain myötä lähivuosina: lajittelun piiriin tulee jopa 800 000 uutta
suomalaista. Muutaman vuoden kuluttua 10 000 asukkaan taajamissa kaikilla – myös pientaloasujilla – tulee olla biojätehuolto järjestettynä. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä Suomi on jo nyt jäljessä yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteista. Ratkaisu kierrätyksen kasvuun
löytyy tehokkaammasta lajittelusta. Yhä useamman asukkaan, ravintolan, hotellin ja muun yrityksen sekä esimerkiksi tapahtumanjärjestäjän on tulevaisuudessa lajiteltava jätteensä. Ne, joilla biojätehuolto
on jo järjestettynä, kannattaa käyttää sitä nykyistä tehokkaammin.
Meneillään olevassa valtakunnallisessa Rakasta joka murua -kampanjassa kannustetaan ruokahävikin vähentämiseen ja biojätteen
lajitteluaktiivisuuden parantamiseen. Kampanjassa muun muassa
tarjoillaan yksinkertaisia arjen vinkkejä lajittelun tueksi. Kampanja
kestää vuoden 2021 loppuun.
Tänä vuonna muutettavan jätelain uudet vaatimukset tulevat voimaan lähivuosina. Kuitenkin jo nyt on hyvä valmistautua tulevaan.
Välttämällä ruokahävikkiä voi jokainen pienentää syntyvän biojätteen määrää. Ympäristön ja talouden kannalta hyödyllisin jäte on
kuitenkin se syntymätön jäte.
RIKU EKSYMÄ | TOIMITUSJOHTAJA
SUOMEN KIERTOVOIMA RY KIVO, EDUSTAA JULKISTA
JÄTEHUOLTOA JA KUNTIEN JÄTELAITOKSIA
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JÄTEHUOLLON VUOSIMAKSUT
– MITÄ NIILLÄ SAA JA MUUTA USEIN KYSYTTYÄ
Jätelaki velvoittaa Ekokymppiä järjestämään kuntalaisille jätehuollon palvelut
ja perimään siitä kustannukset kattavaa jätemaksua. Lain velvoittamien
palveluiden tarjoamiseksi Ekokympillä on kaksi maksujärjestelmää:
jätehuollon perusmaksu ja aluekeräysmaksu.
Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistotai loma-asuntokohtainen vuosimaksu, joka määräytyy käyttötarkoituksen ja henkilöluvun mukaan.
Perusmaksun suuruus on 7–28 € vuodessa.
Aluekeräysmaksu on asuinhuoneisto- tai loma-asuntokohtainen vuosimaksu niille kiinteistöille, joilla ei ole jätteenkuljetussopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa. Aluekeräysmaksu määräytyy
käyttötarkoituksen ja henkilöluvun mukaan, ja sen
suuruus on 50–150 € vuodessa.

Mitä palveluja perusmaksulla saa?
Perusmaksua vastaan kotitalouden käytettävissä
ovat Ekokympin järjestämät lakisääteiset palvelut
kuten jäteneuvonta tai -tiedotus ja vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden veloitukseton vastaanotto
lajitteluasemilla ja jätekeskuksessa. Perusmaksua
vastaan kotitalous voi niin ikään veloituksetta viedä
lääkejätteet apteekkiin.

Mitä palveluja aluekeräysmaksulla saa?
Vuosimaksun maksanut asiakas saa viedä aluekeräyspisteeseen kotitalouden sekajätettä enintään
kaksi säkillistä kerrallaan, mutta ei kuitenkaan rakennusjätettä, huonekaluja tai muuta sellaista.

Miksi myös mökkiläisten täytyy maksaa?
Ekokymppi on velvollinen järjestämään jätehuollon palvelut kaikille alueen asuinkiinteistöille,
myös loma-asunnoille. Palveluiden on oltava kiinteistöjen käytettävissä kaikissa olosuhteissa riippumatta siitä, kuinka paljon kiinteistöt ovat käytössä
tai kuinka paljon jätettä syntyy.

Saako vuosimaksuista vapautusta?
Ei. Jätehuoltopalveluiden järjestämisestä ja ylläpidosta aiheutuu jatkuvasti todellisia kustannuksia,
jotka katetaan vuosimaksutuloilla. Näin voidaan
pitää yllä lain vaatimaa palvelutasoa.

Maksaako sohvan vieminen lajitteluasemalle tai jätekeskukseen?

Entä auton akut, jäteöljyt ja maalipurkit,
maksaako niiden vieminen?

Kyllä. Vastaanottohinnat huonekaluille ja
joustinpatjoille:

Ei, vaaralliset jätteet otetaan jätekeskuksessa ja lajitteluasemilla veloituksetta vastaan. Samoin kiviainekset, puujätteet, keramiikka ja pakkausjätteet.

• nojatuoli 7,92 €
• yhden hengen runko- tai joustinpatja 7,92 €
• sohva 2 x 7,92 €

Lisätietoa: www.ekokymppi.fi

• kahden hengen runko- tai joustinpatja 2 x 7,92 €
• sohvaryhmä 21,90 €
• puiset / muoviset / metalliset / polyrottinkiset
metallirunkoiset kalusteet 21,90 € / kpl

Tee ympäristöteko
ja luovu paperilaskusta
Laskujen maksaminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Luopumalla
paperilaskusta voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi. Paperilaskun tilalle
kannattaa valita joko e-lasku, sähköpostilasku tai mobiilimaksaminen Kivralla.
E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jolla
saat jätemaksulaskun suoraan omaan verkkopankkiisi. E-laskun maksaminen on helppoa ja edullista,
ja siitä saat lisätietoa pankistasi.
Myös digiposti- ja asiointipalvelu Kivralla laskujen
vastaanottaminen, maksaminen ja arkistointi sujuu helposti joko mobiilisti tai tietokoneeltasi. Kun
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lasku on saapunut, saat aina viestin Kivraasi kolme päivää ennen eräpäivää. Laskuja ei enää joudu
hukkaan, eivätkä eräpäivät unohdu arjen kiireiden
keskellä. Palvelun avulla voit myös sujuvasti hoitaa
lähimmäisesi maksuasioita, kun jaatte Kivra-palvelun toistenne kanssa. Kivran käyttöönotto ja käyttäminen on ilmaista.

Ota Kivra käyttöösi näin:
Lataa Kivra-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta tai mene osoitteeseen kivra.fi.
Rekisteröidy palveluun verkkopankkitunnuksillasi ja sähköpostiosoitteella.

ERILAISET PUUJÄTTEET
RAKENNUSPUU, PUHDAS PUU, KYLLÄSTETTY PUU…
Puujätteistä on moneksi. Majasaaren jätekeskuksessa otetaan vastaan neljänlaisia
puujätteitä. Mitä ne ovat, mitä niiden vastaanotto maksaa kotitaloudelle ja mitä eri
puujätteille tehdään?

PUHDAS PUUJÄTE on puutavaraa, jota ei ole
maalattu tai lakattu tai muutoin käsitelty.
Mitä maksaa? Alle kuution kuormat maksutta,
yli kuution kuormat 28 €
Mitä sille tehdään? Haketus ja hyödyntäminen
paikallisissa energialaitoksissa

Alle kuution
kuorma

=
henkilöauton
peräkärryllinen

RAKENNUSPUUJÄTETTÄ ovat
• rakennus- ja purkupuutavara
• maalatut ja lakatut laudat
• puurakennuslevyt kuten mdf-levyt, lastulevyt,
parketti, laminaatti, puukuitulevy
• puiset huonekalut
• liimapuu
Mitä maksaa? Alle kuution kuormat maksutta,
yli kuution kuormat 49,60 € / tonni
Mitä sille tehdään? Haketus ja hyödyntäminen
energiana asianmukaisessa polttolaitoksessa

IKKUNA- JA OVIPUUT / KARMIT JA PUITTEET
Mitä maksaa? Alle kuution kuormat käyntimaksulla 21,90 €, yli kuution kuormat rakennusjätteen hinnalla, 241,80 € / tonni
Mitä niille tehdään? Esimurskaus ja hyödyntäminen energiaksi Riikinvoiman ekovoimalassa

HUOM!
Lajitteluasemilla on sama
käytäntö ja hinnoittelu, mutta
seuraavin poikkeuksin:
Ikkuna/ovipuut laitetaan
rakennusjätekonttiin.
Yli kuution kuormien hinnat:
• Puhdas puujäte:
21,90 €
• Rakennuspuujäte:
105,26 € / m3
• Ikkuna/ovijätteet:
118,20 € / m3
• Kyllästetty puu:
133,92 € / m3

KYLLÄSTETTY PUU on painekyllästämällä
käsiteltyä vihreää ja ruskeaa puutavaraa.
Myös kreosoottikyllästetyt pylväät ja ratapölkyt kuuluvat tähän jätelajiin.
Mitä maksaa? Alle kuution kuormat maksutta,
yli kuution kuormat 223,20 € / tonni
Mitä sille tehdään? Kuljetus Varkauteen, murskaus ja laivaus Saimaan kanavan kautta Belgiaan
ja hyödyntäminen energiana asianmukaisessa
polttolaitoksessa.

Kiitos,
kun lajittelet
puujätteet!
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USEIN
KYSYTTYÄ

Oheiseen listaan on koottu eniten kysymyksiä herättäneitä
jätteitä ja niiden oikeita lajittelutapoja. Jos kaipaamaasi tietoa
ei tästä löydy, ota yhteyttä Ekokympin asiakaspalveluun.
Testaa lajittelutaitosi ja pelaa jätevisaa!
www.ekokymppi.fi/visa

MIHIN LAJITELLAAN?
Kertakäyttöhanskat
Sekajätteeseen
Kertakäyttögrilli
Muoviosat muovipakkausten keräykseen,
jäähtyneet tuhkat sekajätteeseen, kartonkikansi kartonkipakkausten
keräykseen, tyhjä foliokaukalo ja metalliritilä metallinkeräykseen.
Kertakäyttöastiat ja -aterimet
Sekajätteeseen
Kirja
Irrota kirjojen kovat/muovitetut kannet. Kirjojen sivut
paperinkeräykseen, kannet sekajätteeseen.
Kuplamuovi
Muovipakkausten keräykseen
Käsidesipakkaus, tyhjä
Sekajätteeseen
Käsidesipakkaus, sisältää ainetta
Vaarallisen jätteen keräykseen
Käyttökelvottomat tekstiilit, kengät, laukut
Sekajätteeseen
Makkarapaketti
Muovipakkausten keräykseen
Maski / suu-nenäsuojus
Sekajätteeseen
Nenäliinat
Sekajätteeseen
Pahvilaatikot
Kartonkipakkausten keräykseen
Pakkausstyroksi
Muovipakkausten keräykseen
Paperisilppu
Paperinkeräykseen
Paristot
Paristokeräykseen paristoja myyviin kauppoihin
Pizzalaatikko
Puhtaat kartonkipakkausten keräykseen,
likaiset sekajätteeseen
Remonttijätteet
Lajitteluasemalle
Suojavisiiri
Sekajätteeseen
Take away -ruokapakkaus
Puhtaat ja kuivat astiat ja aterimet
materiaalista riippuen joko muovi- tai kartonkipakkauksiin.
Likaiset sekajätteeseen.
Termospullo
Muovikuorinen termospullo sekajätteeseen,
metallikuorinen metallinkeräykseen.
Uimalelut ja uimapatjat
Sekajätteeseen
Valokuvat
Sekajätteeseen

Öljy
Muovin valmistuksessa
yleisimmin käytettävä
raaka-aine on öljy.

Muovin jalostuslaitos
Muoviraaka-aineen
jalostus
Kierrätetystä muovista valmistetaan
muovigranulaattia, jota käytetään
uusiomuovin raaka-aineena.

Kierrätetty muovi jatkaa matkaansa
jalostuslaitokselle, jonka kautta se pääsee
uusiokäyttöön.

LÄHETÄ
MUOVI KIERROKSELLE!
Muovipakkausten ja
-tuotteiden valmistus
Muovin valmistuksessa
voidaan käyttää kierrätettyjä
raaka-aineita. Muovien
kaikki raaka-aineet ja
valmistusmenetelmät
riippuvat aina lopullisesta
käyttökohteesta ja
-tarkoituksesta.

Muovin kierrättäminen vähentää sen
käytön hiilijalanjälkeä. Pakkausmuovi
on uusiokäytön suhteen valioluokkaa,
sillä sitä voidaan kierrättää jopa
kymmeniä kertoja.

Kotitalous- ja elintarvikkeiden
pakkausmateriaalina olleet,
puhtaaksi huuhdotut
muovit lajitellaan
muovinkeräysastiaan.

Energiahyötykäyttö

Kuluttaja
Esimerkiksi monet arkiset
kotitalous- ja elintarvikkeet
on pakattu kierrätettävään
muoviin.
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Muovipakkausten keräys

Muovituotteet
poltettavaan
jätteeseen
Muovituotteet ja
likaiset pakkaukset
lajitellaan
poltettavaan
jätteeseen.

Poltettavaan jätteeseen
lajiteltu muovi poltetaan,
jolloin siitä syntyvästä
energiasta tuotetaan
sähköä ja lämpöä.

RISTIKKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Käytettyjen vaatteiden osto- ja myyntipaikka
Kevyt, kestävä ja monipuolinen uusiomateriaali
Eloperäinen jäte				
Ajoneuvoista kierrätetään myös 			
Sähkö- ja elektroniikkaromu			
Suomalaisten jonottama suosikkituote		
Kierrätystä edeltävä tärkeä toimenpide		
Usein uuden veroinen			
Kierrätyskuidusta valmistettu			
Kun kierrätän, säästyvät…		
Kaatopaikkakaasu				
Muovikassia pitkäikäisempi valinta		
Palautuspullosta saatava		
Ekokympin toiminta-aluetta		
Kierrätyslasista tehtävä eriste		
Saadaan kompostorista
_______-ekopiste			
Sisältää raaka-ainetta ja energiaa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Oikeat vastaukset: 1. kirppis, 2. muovi, 3. biojäte, 4. renkaat,
5. ser, 6. ämpäri, 7. lajittelu, 8. vähänkäytetty, 9. uusiopaperi,
10. luonnonvarat, 11. metaani, 12. kestokassi, 13. pantti,
14. kainuu, 15. lasivilla, 16. multa, 17. rinki, 18. jäte

Vastaa lukijakyselyyn ja
osallistu arvontaan!
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 BookBeat Standard äänikirja-lahjakortin, arvo 44,97 €.
Vastaa viimeistään 31.5.2021.
www.ekokymppi.fi/lukijakysely

Kiitos avustasi – mielipiteesi on meille tärkeä!
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Asuinkunnastasi riippumatta voit
käyttää kaikkia Ekokympin palveluita
virallisina aukioloaikoina.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

LAJITTELUASEMAT
HYRYNSALMI
Tervatie 9, 89400 Hyrynsalmi
044 710 0121
Avoinna ma klo 9–15, to klo 12–18
KUHMO
Jaurakatu 3, 88900 Kuhmo
044 071 0076
Avoinna ti klo 12–18, pe klo 9–15 ja lisäksi toukokuun
alusta elokuun loppuun to klo 12–18
PALTAMO
Kylänpurontie, 88300 Paltamo
044 710 0131
Avoinna ma klo 12–18, to klo 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 marraskuun alusta maaliskuun
loppuun: pe 12–18 ja huhtikuun alusta
lokakuun loppuun: ti 9–15 ja pe 12–18
SOTKAMO
Lietekuja 4, 88610 Vuokatti
044 710 0124
Avoinna ma klo 8–14, to klo 12–18 ja lisäksi toukokuun
alusta lokakuun loppuun pe klo 12–18.

Kaikki lajitteluasemat ovat avoinna kesäkuukausina (touko–elokuu)
myös parillisten viikkojen lauantaina klo 10–13.
MAJASAAREN JÄTEKESKUS
Mustantie 500, 87900 Kajaani
08 687 0157
Avoinna ma klo 8–18, ti–pe klo 8–16

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

SUOMUSSALMI
Porokankaantie 1, 89600 Suomussalmi
044 071 0075
Avoinna ti klo 12–18, pe klo 9–15
VAALA
Nahkasalmentie 1, 91700 Vaala
044 710 0129
Avoinna ti klo 9–15, pe klo 12–18

EKOKYMPPI ASIAKASPALVELU

Ekokymppi jäteneuvonta

Palvelemme arkisin klo 9–17
08 636 616
info@ekokymppi.fi
www.ekokymppi.fi chat

Ekokymppi
Ekokymppi

