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|  www.siljakeranen.fi
Ilmoituksen maksaa Kuhmon Vihreät.

Diplomi-insinööri
Maaseutu- ja erävihreiden 
puheenjohtaja
Maailmanparantaja
Kuntavaalien ääniharava 
Kainuussa
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KUHMON VIHREITÄ LIIKKEELLÄ
Perjantaina klo 15-17 jUTUTa VIHREITÄ 
torin tienoilla

Sunnuntaina klo 8 – 10 KUUMaa MEHUa 
aamuhiihtäjille Hankarannassa

VaaLIPÄIVÄNÄ VaaLIKULjETUS 
puh. 041 720 8113 
(tilaus ed päivänä)

Antero Komulainen
antero.komulainen@slpmedia.fi

Ekokymppi on laittanut suositukset 
erilliskeräyksen biojätepusseista pa-
remmuusjärjestykseen. Ykkössijalla 
on paperipussi, kakkosena läpinäky-
vä muovipussi. Kolmannella sijalla 
biohajoava pussi.

– Biojätteen kääreenä voi käyttää 
paperipussia, läpinäkyvää muovi-
pussia taikka biohajoavaa pussia. 
Paperinen pussi ja muovipussi ovat 
biokaasulaitoksessa tapahtuvan kä-
sittelyn kannalta parhaat vaihtoeh-
dot ja biohajoava pussi näistä huo-
noin, viestittää Ekokymppi.

Biojäteastiaan laitetaan niin sano-
tut eloperäiset jätteet eli vihannes-
ten ja hedelmien kuoret, ruoantäh-
teet, kahvinporot ja teepussit, huo-
nekasvit, koirankakat pusseineen ja 
kasvien pehmeät osat. 

Biohajoavien pussien käyttö ei ole 
kiellettyä. Ekokympin tammikuussa 
antama ohje pitää edelleen paik-
kaansa, eli mikään ei ole alkuvuo-
desta muuttunut. 

– Ainoastaan pussien parem-

muusjärjestystä voidaan jatkossa ko-
rostaa enemmän. Paperipussi on pa-
ras siksi, että se hajoaa kaasutuspro-
sessissa. Muovipussi ja biohajoava 
pussi joudutaan erottamaan proses-
sista. Muovipussin saa helpommin 
pois, kun taas biohajoava pussi ta-
kertuu ominaisuuksiensa vuoksi 
laitteistoon, kerrotaan Ekokympistä. 

Kaikki pussit ja kääreet revitään 
biokaasulaitoksen käsittelyn yhtey-
dessä pois ennen biojätteen murska-
usta, liettämistä sekä mädätysreak-
toriin ohjaamista.

Mikäli biojäteastia kiinteistön pi-
halla on suojattu suurella jätesäkillä, 
voi biojätteen viedä astiaan myös ir-
tonaisena. Pakkaamisen tarkoituk-
sena on suojata jätettä jäätymästä pi-
ha-astian seinämiin ja mahdollistaa 
kuljetus keittiöstä ulos. 

Ekokymppi on viralliselta nimel-
tään Kainuun jätehuollon kuntayh-
tymä, jossa Kuhmon kaupunkikin 
on mukana. Ekokymppi hoitaa Kai-
nuun kunnille sekä Vaalan kunnalle 
lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon 
palveluja ja viranomaistehtäviä. Toi-
minta-alueella asuu noin 76 000 ih-

mistä. Alueella on omakotitaloja 
noin 23000, loma-asuntoja noin 
11000 ja taloyhtiöitä noin 2000.

Ekokymppi tiedotti jo tammi-
kuussa, että toimialueen kiinteistöil-
tä kerättävä biojäte on kuljetettu 
vuoden alusta lähtien Gasumin Ou-
lun biokaasulaitokseen. Gasum on 
sataprosenttisesti valtio-omisteinen 
yhtiö. 

Oulun laitos käsittelee puhdista-
molietteitä, elintarviketeollisuuden 
sivuvirtoja sekä erilliskerättyjä ja 
pakkauksellisia biojätteitä, joita var-
ten laitoksella on oma esikäsittely-
linja. Laitokselta saatava biokaasu 
myydään alueen jätehuoltoyhtiön 
paikalliseen kaasuverkkoon, ja hy-
gienisoitu käsittelyjäännös käyte-
tään maataloudessa lannoitevalmis-
teena. 

Biojätteen lajitteluun liittyvät 
ohjeet Ekokympin toiminta-alueella 
löytyvät osoitteesta: https://www.
ekokymppi.fi/tietopankki/lajittelu/
biojate.html

Biojätteiden pussi-
kärki sai suosituksia

Tutustu Mikan teemoihin 
www.mikaflojt.fi

MIKA FLÖJT
asiamieheksi 
eduskuntaan!
VAELLUSKALOJEN, 
KALATEIDEN JA 
JOKIKUNNOSTUKSIEN 
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YTM, tutkija,
varakansanedustaja,

maakuntahallituksen vpj

Kuhmon Rinki-ekopisteeseen Kai-
nuuntien S-Marketin pysäköintialu-
een perille on tuotu melko vilkkaas-
ti muovipakkauksia ensimmäisten 
viikkojen aikana. Keräyspisteen kol-
me säiliötä täyttyi käytännössä vii-
kossa ja niitä on välillä tyhjennetty.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki 
Oy:n aluepäällikkö Harri Patana to-
tesi, että Kuhmossa aloitusta auttoi, 

kun säiliöitä muovipakkauksia var-
ten on kolme. Yleensä niitä on kaksi. 
Tyhjennysautonkuljettajan ja asia-
kaspalautteen perusteella tyhjen-
nyskerrat säädetään sopivaksi. Har-
ri Patana arvioi, että kesällä mökki-
läisten ja muiden kesäasukkaiden 
tullessa Kuhmoon keräysmäärät 
saattavat silloin kasvaa nykyisestä. 

Kuhmon Rinki-ekopisteessä ke-
rätään nyt myös muovipakkauksia. 
Siellä keräykseen saa laittaa kotita-
louden tyhjiä, puhtaita ja kuivia 
muovipakkauksia.

Kolme Rinki-ekopisteen säilötä 
avattiin  noin kuukausi sitten.

Muovin keräys 
sai vauhtia 
Kuhmossa

Tule uudistumaan!

Kainuuntie 87, Kuhmo, p. 040 569 0096 
Avoinna: ma-pe 9.30–17, la suljettu

Tyyli- ja kehysasiantuntija 
Hanna Loutesalmi

Kehysedustaja  laajan malliston 
kanssa ja tyyliasiantuntija 

Hanna Loutesalmi liikkeessämme 
keskiviikkona 17.4. klo 10–17.30

Esittelypäivän tarjouksena 
KEHYKSET -30 %

Toiset lasit kaupan päälle. 
Samanhintaiset tai edullisemmat 

kehykset + peruslinssit.

Varaa aika Hannalle p. 040 569 0096
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Pekka Agarth, Kajaani, Paavo Enroth, Kajaani, Jari Haapaniemi, Kajaani,  
Auli Halonen, Kajaani, Pasi Halonen, Kajaani, Veikko Halonen, Sotkamo,  
Jimi Heikkinen, Kajaani, Pekka Hummasti, Kuusamo, Mika Juntunen, Kajaani, 
Reijo Kaipainen, Sotkamo, Tea Kaarlela-Karjalainen, Oulu Kaija Karhu, Kuhmo, 
Matti Karjalainen, Oulu,  Suvi Karjalainen, Kajaani, Kusti Kemppainen, Kajaani, 
Heikki Ketola, Oulu,   Mikko Kettunen, Kajaani, Pentti Komukainen, Sotkamo, 
Ari Korhonen, Kajaani,  Merja Korhonen, Sotkamo, Eero Koskelainen, Oulu, 
Jaakko Kyllönen, Kuhmo,  Timo Kärkkäinen, Kajaani, Jouko Käsmä, Kajaani, 
Markus Leinonen, Kajaani, Akseli Leppänen, Kajaani, Ollis Leppänen, Kajaani, 
Timo Leppänen, Kajaani, Ulla-Maija Leppänen, Kajaani, Jaana Melakari, Kajaani, 
Kari Melakari, Kajaani,  Anne Moilanen, Kajaani, Pauli Moilanen, Kajaani, Ahti 
Pakarinen, Suomussalmi, Marja Pehkonen, Kajaani, Olli Pietilä, Ristijärvi,  
Matti-Jussi Pollari, Kuhmo,  Ursula Pöri, Kajaani, Jari-Pekka Raitamaa, Oulu,  
Jyri Saastamoinen, Paltamo,  Tiina Sarparanta, Kajaani, Kari Saukkonen, Kajaani, 
Toivo Sistonen, Kajaani,  Hannu Suutari, Kajaani, Jukka Suutari, Kajaani, Jari 
Tervonen, Kajaani,  Arto Tolonen, Ristijärvi, Kaisa Tolonen, Ristijärvi, Elvi Valli, 
Kajaani,  Sakari Valli, Kajaani, Vernu Vasunta, Suomussalmi

Me äänestämme Eeroa.
Anna sinäkin äänesi yhteistyökyvylle, kokemukselle ja  
yrittäjänäkemykselle. Numerolla 134.

sari.komulainen
Nosto
Kuhmolainen 5.4.2019




