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JPS-Kuljetuksen pihalla (Lahnatie 2, Mehin puoleinen pääty)
Ohjelmassa:
l Suomussalmen kunnan ympäristösihteeri
Jukka Korhonen paikalla vastailemassa
kysymyksiin
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l Kainuun Jätevesihankkeen
JÄTEVESINEUVONTAA
l Juha Tienpää Ekokemistä kertomassa
VAARALLISTEN JÄTTEIDEN
KERÄYKSESTÄ JA LAJITTELUSTA
Ekokympin
KURRE-ORAVA
PAIKALLA
KOKO PÄIVÄN!!

JPS-Kuljetuksen
KALUSTOESITTELYÄ

Suomussalmen Vesi ja Lämpö
esittelee JÄTEVESILAITTEITA

Kainuun
pelastuslaitos
esittelee
UUTTA JA VANHAA
PALOKALUSTOA
(hälytysvarauksella)

Kajaanin Sammutinhuolto
tekee SAMMUTINTARKASTUKSIA ja myy
UUSIA SAMMUTTIMIA,
PALOVAROITTIMIA JA
PALOTARVIKKEITA

Lämpimästi tervetuloa kaikki vauvasta vaariin paikalle!!
Oy

Suomussalmen

Vesi ja Lämpö Oy

EKOPÄIVÄ

Uudistunut jätelaki
Jätelaki uudistui 2012. Sen
päätavoite on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta.
Lakiin on sisällytetty niin sanottu etusijajärjestys, jonka
mukaan jäte on ensisijaisesti
valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti
kierrätettävä jäte. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on
hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energiana. Jäte
voidaan sijoittaa kaatopaikalle tai loppukäsittelyyn muulla tavoin vain, jos sen hyödyntäminen ei ole mahdollista.
Suomussalmella jätelain
uudistumiseen on varauduttu jo pidemmällä ajalla. Parhaimmillaan tämä näkyy
kauppaliikkeitten pihoihin ilmestyneinä syväsäiliöinä ohjeistuskyltteineen. Lajitteluasema ottaa vastaan lähes
kaiken kotitalouksissa syntyvän jätteen. Kotitalouksissa
tämä tarkoittaa sitä, että jäte
tulisi lajitella ja tiedostaa eri
jätelajit. Pölykankaalla toimiva lajitteluasema ottaa
vastaan mm. kotitalouksien
kevätsiivouksien yhteydessä
syntyvät haravointi - ja pensaiden leikkausjätteet vastaan maksutta. Ekokympin
sivuilta (www.ekokymppi.fi )
löytyvät ohjeistukset lajitteluun, eri jätteiden käsitte-

S-marketin pysäköintialueella oleva lajittelupiste on siisteimpiä ja edustavimpia koko Kainuussa.

lyyn, jätehuoltomääräykset,
taksat sekä lajitteluaseman
aukioloajat.
Jätteellä itsellään tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai

aikoo poistaa käytöstä taikka
on velvollinen poistamaan
käytöstä. Lähes kaikilta meiltä löytyy se pieni takapiha,
jonne on haalattu ylimääräiset pohjamaalatut ponttilau-

dat, koirahäkistä ylijäänyt
verkko-osa, puhjenneilla kumeilla varustettu satulaton
polkupyörä. Näitä ”saattaa
tarvita” tavaroita on itse kullakin kiusalle asti. Kierrätyk-

seenkin on turha vedota.
Kierrätystä ei ole sohvakaluston siirtäminen autotalliin ja
sieltä kesämökin nurkkiin.
Uusi jätelaki tarjoaa pihan
ja varastojen kevätsiivouk-

seen oivan tuen. Tavaroiden
tarpeellisuuden määrittelemiseksi käytävissä hallitusneuvottelussa voi ilmoittaa
toimivansa lakisääteisin perustein.

Olisiko nyt aika laittaa jätevesiasiat kuntoon?
Olisiko nyt aika laittaa jätevesiasiat kuntoon
Monella kiinteistöllä jätevesijärjestelmänä ovat ainoastaan saostuskaivot. Saostuskaivot yksistään eivät puhdista jätevesiä. Suurin osa
mm. ravinteista jatkaa matkaa saostuskaivojen jälkeen
päätyen useimmiten avoojaan ja sitä kautta ympäristöön, pahimmillaan pohjaveteen tai talousvesikaivoon.
Jos kiinteistössä ei ole vesivessaa, saostuskaivoihin

perustuva jätevesijärjestelmä
voi täyttää käsittelyvaatimukset jälkikäsittelyllä täydennettynä. Vanhojen saostuskaivojen pitää silloin olla
ehjiä ja niiden perässä pitää
olla maasuodattamo tai toimiva maahanimeytys tai
muu vastaava käsittely. Jätevedet voidaan käsitellä myös
yksin laitepuhdistamoilla,
joiden puhdistustulokset
täyttävät vaatimukset.
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien on täytet-

tävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset 15.3.2016
mennessä.

Kiinteistökohtainen
neuvonta ja
yleisneuvontatilaisuudet
ovat maksuttomia palveluja.

Jätevesineuvonta Kainuussa
Kainuussa on tehty kahden viime vuoden aikana lähes 300 neuvontakäyntiä ja
työ jatkuu myös tulevana kesänä. Kiinteistökohtainen
neuvonta ja yleisneuvontatilaisuudet ovat maksuttomia
palveluja, joita tarjoaa Kainuun Nuotan neuvontahanke. Neuvonnan rahoittamiseen osallistuvat ELY-keskuksen lisäksi useimmat Kainuun kunnat.

MILLOIN VAPAUTUS JÄTEVESI
ASETUKSEN VAATIMUKSISTA?
Kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistön omistajat, jotka täyttivät 68 vuotta ennen 9.3.2011 saavat pääsääntöisesti vapautuksen ilman hakemusta.
Muissa tapauksissa kunnan viranomainen voi myöntää
hakemuksesta poikkeuksen jätevesien käsittelyn tehostamisesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan sosiaalisin perustein.

YMpäristöMMe parHaaksi!
Meiltä Wavin-Labkon
erotin-, säiLiö- ja
putkituotteet
kilpailukykyiseen hintaan!

ky sy ta rj ou s!

Suomussalmen

Vesi ja Lämpö Oy
Kurimontie 5, 89600 Suomussalmi, p. 020 7479 780, ilt. 0400 389 907

EKOPÄIVÄ
Juhani Mustonen

Suursäkki
tulossa vaihtolavan tilalle
Jätehuolto: Säkki vetää kuution jätettä
Juhani Mustonen

juhani.mustonen@almamedia.fi

JPS-Kuljetus esittelee Ekopäivässä vaihtoehtoa perinteisen vaihtolavan tilalle. Nyt
on kehitetty yhden kuution
vetoinen suursäkki, johon
mahtuu kerralla vaikka kylpyhuoneremontista aiheutuva rakennusjäte.
JPS-Kuljetuksen toimitusjohtaja Juha-Pekka Seppänen sanoo, että vaihtolava on
yksityiselle henkilölle ja miksei yrityksellekin melko arvokas, mutta suursäkki on huokeampi vaihtoehto.
– Etelä-Suomessa näitä on
jo yleisemmin käytössä, Seppänen kertoo.
Suursäkkiin voidaan kerätä esimerkiksi rakennusjätettä, energiajätettä, viherjätettä, metallia, kiviä, tiiliä ja

maa-ainesta. Säkin kantavuus on 1 000 kiloa.
Kun säkki saadaan täyteen, se on helppo noutaa ja
toimittaa nosturiautolla jätteiden lajittelukeskukseen.
Säkkivaihtoehto soveltuu
erityisesti pienempiin ja
isompiinkin kohteisiin. Se ei
vie pihalta samanlaista tilaa
kuin vaihtolava, ja on huomattavasti esteettisempi.
Säkki on tehty muovista ja
se kestää hyvin. Esimerkiksi
tiesuolasäkit tehdään samanlaisesta materiaalista.
– Säkkipalvelu on lisäpalvelua asiakkaille vaihtolavan
rinnalle. Kun asiakas noutaa
säkin yrityksestämme, hän
saa samalla lajitteluohjeet,
Juha-Pekka Seppänen sanoo.
Lajittelun on osa kansasta
sisäistänyt hyvin, mutta eivät
kaikki. Asiakas voi säästää te-

hostamalla lajittelua.
JPS-Kuljetus toimii pääasiassa YLä-Kainuun alueella.
Jätehuollon lisäksi yritys tarjoaa muun muassa arkistontuhoamista, paperin ja muun
jätteen kierrätystä sekä lumen aurausta.
Yritys vuokraa ja myy jäteastioita sekä tyhjentää pikakontteja ja syväkeräyssäiliöitä.
Työntekijöitä on yhdeksän
henkilöä.
Yritys on perustettu keväällä vuonna 2009. Sen toimitilat sijaitsevat Siikarannassa.
Toimitusjohtaja Juha-Pekka
Seppänen esittelee suursäkkiä, johon mahtuu kuution
verran jätettä.

Yleisneuvontatilaisuuksia
KAINUUN NUOTTA TARJOAA NEUVONTAA HAJA-ASUTUSALUEEN
JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN
➙ YLEISNEUVONTA: kylätilaisuudet, asukasillat yms.
➙KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA
– nykyisen jätevesijärjestelmän kartoitus
– kiinteistön jätevesiä koskevat puhdistamisvaatimukset
– tarpeen mukaan ohjaus jatkotoimenpiteisiin

NEUVONTA ON PUOLUEETONTA JA MAKSUTONTA

Jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyy 15.3.2016.
Tiedätkö mitä kiinteistölläsi tulisi tehdä, vai onko tarpeen ryhtyä lainkaan toimenpiteisiin?
LISÄTIETOJA: Projektipäällikkö Niina Kinnunen p. 044 782 6661
Kainuun jätevesi-hanke, Ilmarintie 6, 87200 KAJAANI

Suomussalmi pe 9.5.2014 klo 10-14
Paikka: JPS-kuljetus, Lahnatie 2, Suomussalmi

Hyrynsalmi ma 12.5.2014 klo 10

Kunnan valtuustosali, kahvitarjoilu alkaa klo 9.30
– Jätevesiasetus ja neuvonta
– Jätevesijärjestelmän suunnittelu
– Lupa-asiat
– Ikävapautus ja määräaikainen poikkeus
– Talousvesiasiat

Ristijärvi ti 13.5.2014
Paltamo ke 14.5.2014
Kuhmo pe 16.5.2014
Sotkamo to 22.5.2014

www.kainuunjatevesi.net, niina.kinnunen@kainuunnuotta.net

Lajitellen hyötykäyttöön
Biojäte

Energiajäte

Kartonki

Paperi

• ruoantähteet

• muovipakkaukset

• pahvilaatikot, ruskea

• sanomalehdet

• kahvin ja teen porot
• vihannesten ja
hedelmien kuoret
• kananmunankuoret
• kukkamulta, kasvit
• talouspaperit,
lautasliinat

• styrox
• likainen/märkä paperi, pahvi ja kartonki
• käyttökelvoton
tekstiili
• keräysastiaan mahtuva puutavara

voimapaperi ja
kartonki
• maito- ja mehutölkit
ym. nestepakkaukset
• keksi- ja muropaketit
• jauhopussit, munakennot jne.

• aikakauslehdet
• mainokset, kirjekuoret
• luettelot ja kirjat
(poista muovitetut ja
kovat kannet)
• kopio- ja tulostinpaperit

Metalli

Lasi ja keramiikka

Sekajäte

Vaarallinen jäte

• pantittomat tölkit
• säilyketölkit
• alumiinifoliot
• tuikkukynttilöiden
kuoret
• kattilat, pannut,
ruokailuvälineet
• ym. kodin pienmetalli

• lasipullot, -purkit ja

• pvc-muovit kuten

-astiat, posliini
• kristalli, keramiikka
• hehkulamput
• halogeenilamput
• tasolasi, peililasi,
wc-pytyt ja altaat
(lajitteluasemalle)

putket, letkut, pressut ja sadeasut
• kahvi- ja sipsipussit
• kengät, kumi, nahka
• vaipat, siteet jne.
• vhs-videokasetit,
cd-kotelot ja -levyt

• maalit, lakat, liimat
• liuottimet, kemikaalit
• hapot, emäkset, akut
• öljyt, öljynsuodattimet
ym. öljyinen jäte
• kasvinsuojeluaineet
• lääkejätteet (apteekkiin)

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Viestitie 2, 87700 Kajaani, puh. 08 636 611, ekokymppi.ﬁ

– Sammutintarkastukset
– Uudet sammuttimet
– Palovaroittimet
– Palotarvikkeet
– Sodastream täytöt
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TÄYDEN
PALVELUN
JÄTEHUOLTOA!
UUTUUS!
VAKSI!
VUOKRATTA

SUURSÄKKI
– 1000 l
– esim. rakennusjäte, energiajäte,
puutarha/haravointijäte, metalli, betoni
150-500 mm, maa-aines
– hintoihin sisältyy suursäkin
hakupalvelu
– todella kätevä: hae säkki kotiisi ja me
haemme sen sovitusti pois

Mukavaa mökkeilykautta
Ekokymppi toivottaa kainuulaisille loma-asukkaille
hyvää kesää ja rentouttavaa
mökkeilyä puhtaan ja kauniin luonnon keskellä. Tässä
vinkkejä ympäristöystävälliseen lomailuun:
Vähennä jätettä: vältä moneen kertaan pakattuja elintarvikkeita, käytä kestohedelmäpusseja tai muoviset
pussit moneen kertaan ja
kestokasseja muovisten ostoskassien sijaan, vältä kertakäyttötuotteita. Käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita:
siivota voi ilman vahvoja kemikaaleja, esimerkiksi sitruuna ja etikka veteen sekoitettuna käyvät moneen puhdistukseen.
Sekajätepussukka aluekeräyspisteelle tai
omaan roskapönttöön:
kesäasukkaat voivat
viedä sekajätteensä
Ekokympin aluekeräyspisteisiin, ellei
jätekuljetusyrityksen kanssa ole sopimusta oman jäteastian tyhjennyksestä.
Aluekeräyspisteiden
käytöstä maksetaan
vuotuista aluekeräysmaksua palvelun järjestä-

jälle eli Ekokympille. Pisteillä on myös paperinkeräyssäiliöt, joihin on kaikilla talouksilla käyttöoikeus. Aluekeräyspisteitä on Kainuussa 134
kpl. Löydä kulkureitillesi sopiva piste: kierrätys.info tai
ekokymppi.fi –> keräyspisteet ja aukiolo –> aluekeräyspisteet.
Kierrätä myös paperit,
pahvit, lasit ja metallit: vie ne
kauppareissulla kauppojen
pihoilla sijaitseviin ekopisteisiin.
Muovit hyödynnetään
energiana, kun viet ne lajitteluasemalle maksuttomaan
muovinkeräykseen.

Biojätteet kompostoivaan
käymälään: vessa voi olla
kompostoiva käymälä, joka
muuttaa myös ruokaperäiset
biojätteet mullaksi. Kompostikäymälän tyhjentäminen ei
ole yhtä tympeää puuhaa
kuin vanhanaikaisen makin
tyhjennys. Kompostikäymälä
voi olla joko valmiina ostettu
tai itse tehty, ohjeita esimerkiksi Ekokympistä (www.
ekokymppi.fi –> lajitteluohjeita).
Useimmista jätteistä pääset maksutta eroon: kotitalouden vaaralliset jätteet kuten akut, öljyt, maalit ym.
voit viedä aukioloaikoina
maksutta lajitteluasemalle,
samoin sähkölaitteet, puutavarat, kartongit, lasi- ja keramiikkajätteet, romumetallit, muoviroinat,
kiviainekset ja risut ja
haravointijätteet.
Lajitteluasemalla
maksu peritään
vain seka- ja energiajätteestä, kun on
kyse tavanomaisesta asumisessa syntyvästä jätteestä. Lajittele, säästät!

Kesäkuukausina lajitteluasemilla on ylimääräiset aukioloajat joka toinen lauantai. Nämä lisäpäivät ovat,
17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7.,
26.7., 9.8. ja 23.8. Lajitteluasemat ovat näinä lauantaina
auki klo 10 - 13.
Kesäterveisin
Kainuun jätehuollon
kuntayhtymä

Kainuun jätehuollon
kuntayhtymä
Viestitie 2, 87700 Kajaani
puh. 08 636 611

LAJITTELUASEMAT

Hyrynsalmi
Tervatie 9, 89400 Hyrynsalmi
puh. 044 710 0121, avoinna
ma 9—15, to 12—18
Puolanka
Puhdistamontie 1,
89200 Puolanka
puh. 044 710 0123
avoinna ma 12—18, to 9—15
Suomussalmi
Moisiovaarantie 17,
89600 Suomussalmi
puh. 044 071 0075
avoinna ti 12—18, pe 9—15

Kodin romumetallit Ekokympille
Ekokympillä on vuoden verran ollut käytössä uusi metallinkeräyksen toimintamalli: kylien metallinkeräyskampanjoiden
sijaan kotien romumetalleja kerätään ympäri vuoden, mikäli
metallijätettä on yli tuhat kiloa.
Hoidamme arkistojesi tuhoamisen
myynti
l Jäteastioiden tyhjennykset
l Likakaivojen tyhjennykset
l Viemärinaukaisut/pesut/sulatukset
l Vaihtolavojen/konttien vuokraus
l Painehuuhtelulaitteisto
l Nosturiautopalvelut 22 tn nosturilla+henkilökori
l Vaihtolavakuljetukset
l

l Jäteastioiden

toimisto 040 848 5872
päivystys 0500 295 007
www.jpskuljetus.fi
suomussalmen@jatekuljetus.com

Lahnatie 2,

Oy

Suomussalmi

Uudistunut jätelaki taustalla
Jätelain 13 §:n 1 momentin mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvat jätteet on toimitettava kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Myös hyötyjätteet kuten romumetalli
on tämän nojalla toimitettava kunnan järjestelmään hyödyntämistä varten.
Ekokymppi maksaa romumetallista, kun sitä on yli tuhat
kiloa. Asumisessa syntyvän metallijätteen noudoista on Kainuun alueella sovittava Ekokympin kanssa. Yli 1000 kilon
määrät noudetaan kaikkialta Kainuusta, ja niistä Ekokymppi
maksaa jätteen haltijalle metallin hintaindeksiin sidotun hinnan. Lajitteluasemien tai kuntakeräyspaikkojen reittien läheisyydestä kerättävän metallijäte-erän noudosta ei peritä kuljetusmaksua. Etäisyyden ollessa yli 5 km reitiltä, metallijätteen
hinnasta vähennetään kuljetushinta 50 €/t. Suuremmista
metallieristä neuvotellaan Ekokympin kanssa erikseen. Tuottajavastuuseen kuuluvista romuajoneuvoista Ekokymppi ei
maksa hyvityshintaa asiakkaalle, mutta hinnasta voi kuitenkin neuvotella Ekokympin yhteistyökumppanin kanssa erik-

Jäte- ja ympäristöpalvelut
lähelläsi
Ekokem kerää Kainuun alueelta kotitalouksien sekä yritysten vaaralliset jätteet
ja toimittaa ne edelleen käsittelyyn. Meiltä saat keräykseen, varastointiin ja
kuljetukseen valmiit, varmasti oikein merkityt jäteastiat.
Ekokem tarjoaa kattavia ympäristönhuollon palveluita ja materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja yrityksille ja yhteisöille. Suomessa yhtiöllä on
20 käsittely- ja vastaanottokeskusta ja myyntikonttoria. Ruotsissa toimintamme
alkoi vuonna 2012, kun Ekokem osti ympäristönhuoltoyritys Sakabin.
Tilaa vaarallisen jätteen nouto numerosta 010 7551 626.
Lisätietoja Juha Tienpää, puh. 010 7551 915, juha.tienpaa@ekokem.fi

seen.
Noutopaikan tulee olla kantavuudeltaan ja tiloiltaan sellainen, jossa perävaunulla varustettu kuorma-auto voi liikkua ja
toimia. Keräyspaikalle täytyy olla aina maanomistajan suostumus. Noutopaikan haltija vastaa keräyspaikan loppusiivouksesta, kuten keräykseen kuulumattomat tavarat ja roskat.
Metallinkeräykseen kelpaavat aitaverkot, piikkilangat, metalliset, puutarhakalusteet, henkilöautot ja työkoneet, kattopelti,
rännit, tikkaat yms. rakennusten metalliosat, tynnyrit avattuina ja puhtaina, kotitalouksien pienmetalli tynnyreihin tai vastaaviin astioihin sijoitettuna (kattilat,
pannut, ritilät, säilykepurkit, alumiinifoliot, ruuvit, naulat), polkupyörät tai sen osat,
maatalouskoneet, kiukaat, muut kierrätysmetallit, esim.
metalliset putket, potkurien metalliosat yms.
Metallinkeräykseen eivät kelpaa käytöstä poistetut sähkölaitteet kuten astianpesukoneet, jääkaapit, liedet, pakastimet,
mikroaaltouunit, silitysraudat, tietokoneet, valaisimet eivätkä
vaaralliset jätteet kuten öljynsuodattimet, öljyt, maalit liimat,
akut ja paristot yms.
Lisätietoa Esa Kumpulainen, 044 710 0059.

www.ekokem.fi

