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6.3. 
Viikko 10 

TÄNÄÄN 

'- 

j NIMIPÄIVÄT 1 

Tarmo, ( ortod.) Feodor, 
Heikki, Teo, Teppo, Teu 
vo, Kosti, Kyösti, Viljo, 
Jopi 

1 MIETE 1 

Tahtoisin toteuttaa suu 
ria ja jaloja asioita, mutta 
ensisijainen velvollisuu 
teni on toteuttaa pieniä 
asioita ikään kuin ne oli 
sivat suuria ja jaloja. 
e Helen _Keller 

1 PÄIVÄN SANA 1 

Herra, sinä olet laupias, 
muista minua, osoita iki 
aikaista hyvyyttäsi. 
e Ps.25:6 

1 AURINKO 1 

nousee 
S-salmi 6.57 
Kajaani 7.01 
Helsinki 7.06 

laskee 
17.35 
17.41 
17.56 

l TIEDÄTKÖ? 1 

1. Minkä mitalin Suomen 
joukkue voitti miesten vies 
tissä Planican MM-kisoissa? 
a) Kulta-, 
b) hopea-, 
c) pronssimitalin. 

2. Missä Porthaninpuisto si 
jaitsee? 
a) Kemissä, 
b) Porvoossa, 
c) Turussa. 

3. Mikä balettitermi viittaa_· 
käsien kannatukseen? 
a) Entrechat, 
b) jete, 
c) port de bras. 

4. Kuka näyttelee Gilbert 
Grape -elokuvassa nimiroo 
lin? 
a) Johnny Depp, 
b) Robert Downey Jr., 
c) Tom Cruise. 

5. Milloin C. G. E. Manner 
heim jätti Suomen tasavallan 
presidentin tehtävät? · 
a) 1942, b) 1946, c) 1950. 

6. Minkä riveihin jääkiekkoi 
lija Mikael Granlund siirtyy 
pelaamaan? 
a) Carolina Hurricanesin, 
b) Nashville Predatorsin, 
c) Pittsburgh Penguinsin. 

7. Mikä seuraavista on kvant 
titietokoneen bitti? 
a) Kobitti, 
b) kubitti, 
c) kvabitti. 

TIESITKÖ'? 
1b, 2c, 3c, 4a, Sb, 6c, 7b. 

Jätesoppa kiehuu - Ekokympille 
vain myrsky vesilasissa 
NÄKÖKULMA 

Anu Tervonen 
Tarja Anttonen 

Kainuun Sanomat uuti 
soi (25.2.) Ekokympin. 
suunnittelemasta hio 
ja erillisjätteen keräys 

mallista. Myös jäteyrittäjät ottivat 
kantaa asiaan. Lehtijutun jälkeen · 
yrittäjille on tullut kyselyjä kunta 
laisilta ja kuntapäättäjiltä, miksi 
he eivät tue Ekokympin suunnit 
telemaa mallia? Miten Ekokympin 
ja yrittäjien näkemykset poikkea 
vat niin paljon toisistaan? 
Yrittäjien esiintuoma huoli Eko 

kympin mallin ylimitoitetusta 
palvelutasosta ja sen myötä ra 
justi nousevista kustannuksista 
on Ekokympin johdon mielestä 
"myrsky vesilasissa". Vähättele 
vä suhtautuminen kielinee siitä, 
että suurimmat maksajat ovat ta 
loyhtiöt, Kainuun kunnat omista 
kiinteistöistään ja loppujen lopuk 
si veronmaksajat eli kuntalaiset. 
Nousevat kustannukset eivät jää 
siis Ekokympin huoleksi. Päinvas 
toin, ne kasvattavat Ekokympin 
katteen osuutta. 

JÄTELAIN 17 § mukainen erilliske 
räysvelvoite toi ~e kaksi vel 
voitetta. Toinen on biojätteen ke 
räysvelvoite yli 10000 asukkaan 
taajamissa (19.7.2024 mennessä) 
ja toinen bio- ja pakkausjätteiden 
keräysvelvoite yli 5 huoneiston 

~ 

JUKKA KERÄNEN/ ARKISTO 

KIR-,ornAJAT pohtivat, kannattaako erilliskeräys järjestää Ekokympin 
kautta pienissä kunnissa, joissa on muutamia astioita kymmenien kilo 
metrien etäisyydellä toisistaan ja kerättävien jakeiden määrä vain sato- 
ja kiloja kuukaudessa. · 

kiinteistöistä (alkaen 1.7.2023). 
Käytännössä tämä tarkoittaa si 

tä, että biojätteen osalta kunnan 
on järjestettävä keräys vain Ka 
jaanin taajaman osalta ja bio- ja 
erilliskerättävien jakeiden osalta 
koko Kainuusta yli 5 huoneiston 
kiinteistöistä. 
Jätelaissa on huomioitu myös 

alueiden erilaisuus. Jätelain 15 § 
mukaan harvaan asutuilla alueilla 
kahdesta yllä mainitusta velvoit 
teesta voi poiketa,jos erilliskerä 
ys ei johda parhaaseen mahdolli 
seen kokonaistulokseen. 
Kokonaisuutta tarkastellessa 

tulee ottaa huomioon jätehuol 
lon kokonaisvaikutukset ympä 
ristöön ja kustannuksiin, jotka 
eivät saa olla kohtuuttomia hyö 
tyyn nähden. 

EKOKYMPIN määrittelemä palve 
lutaso ja palvelualueet koskevat 
huomattavasti taajamia suurempaa 
aluetta. Laissa määritetään taaja 
maksi asutuskeskittymä, jossa asuu 

vähintään 200 asukasta ja asuin 
rakennusten etäisyys on enintään 
200 metriä. Palvelutaso on selvästi 
ylimitoitettu, kun palvelualueisiin 
kuuluu lähes koko Kainuu. 
Ekokymppi haluaa palvella kaik 

kia Kainuun asukkaita tasapuoli 
sesti tarjoamalla yhtäläisen palve 
lutason: Jalon ajatuksen toteutta 
misen hinta on kallis. 
Tällä hetkellä biojäte kerätään 

samanaikaisesti sekajätteen kans 
sa lokeroituun jätepakkaaja-au 
toon, mutta uusi malli kieltää hio 
ja sekajätteen yhtäaikaisen kerä 
yksen palvelualueiden sisällä. 
Lisäksi Ekokymppi aikoo tarjota 

kiinteistöille ilmaisia astioita mui 
den erillisjätteiden keräystä var 
ten. Tästä muodostuu yksittäisille 
astioille melkoiset kustannukset 
haja-asutusalueilla. 

KAJAANIN TAAJAMAN ulkopuolel 
la olevien omakotitalouksien bio 
jätteen keräystä ei voi tehdä kus 
tannustehokkaasti muutoin kuin 

keräämällä ne sekajätteen yhtey 
dessä. Muiden hyötyjakeiden osal 
ta kiinteistökohtainen keräys on 
liian kallis. Siihen on myös valtion 
taholta järjestetty Rinkipisteet, 
joihin jakeet voi viedä ilmaiseksi. 

Kannattaako erilliskeräys järjes- - 
tää pienissä kunnissa Ekokympin 
kautta? Näissä-on vain muutamia 
astioita kymmenien kilometrien 
etäisyydellä toisistaan ja kerättä 
vien jakeiden määrä vain satoja 
kiloja kuukaudessa. Polttoainet 
ta menee enemmän litroina kuin 
hyötyjaetta saadaan kiloina. 
Ekokympin hankintaprosessi 

bio- ja erillisjätteen kuljetuksis 
ta on siinä ilmenneistä puutteis 
ta huolimatta jo käynnissä. Tar 
jouspyynnössä on niin paljon epä 
määräisiä kohtia, että yrittäjien on 
mahdotonta laskea jätekuljetuk 
sille sellaista hintaa, joka on ku 
luttajalle kohtuullinen ja yrittä 
jälle kannattava. Puhumattakaan 
kestävän kehityksen periaatteista: 
kustannukset, ympäristö ja sosi 
aalinen näkökulma. Mikään näistä 
periaatteista ei toteudu Ekokym 
pin mallissa. 

JOS EKOKYMPPI olisi tehnyt kun 
nollisen markkinakartoituksen ja 
osallistanut siihen kuntalaisia ja 
yritykset, olisi varmaan ollut kaik 
kien tahtotila, että tehdään maa 
laisjärjellä lain mukainen, kestävin 
ja kustannustehokkain ratkaisu. 

· Jos kuntapäättäjillä sekä Eko 
kympillä on tahtoa, kilpailutuk 
sen voi edelleen keskeyttää ja pa 
lauttaa valmisteluun. Eikö se olisi 
kaikkien osapuolten kannalta jär 
kevin ratkaisu? 

Anu Tervonen on Kainuun Yrittäji 
en toimitusjohtaja. 
Tarja Anttonen on SKAL Ympäris 
töyritykset ry:n toiminnanjohtaja. 

Mikä Kuhmosta puuttuu? 
KOLUMNI 

Jarno Hiltunen 
@hillagroup.fi 

V oi luulla, että meil tä täältä Kuhmon 
perukasta ei puutu 
mitään olennaista. 
Toki teiden talvi 

kuntoa voisi hiukan parantaa ja 
lääkäreitä olla enemmän, mutta 
noin muuten kaikki on aika mu 
kavalla mallilla. Luontoa riittää ja 
korkealaatuistakulttuuria, jonka 
puolesta puhuvat myös suoma 
lais-ugrilaisen kulttuuripääkau 
punkivuoden tapahtumat. 
Jotakin täältä kuitenkin puut 

tuu, ja sillä saattaa olla jopa mat 
kailullista merkitystä. Nimittäin 
porokilpailut. Yhtäkkiä voisi luul 
la, että porot (rangifer tarandus 
tarandus) ja Kuhmo eivät erityi- 

sesti liity yhteen. Kuhmo tunne 
taan enemmän metsäpeuroistaan, 
joiden liian tiivistä seurustelua 
porojen kanssa ei katsota hyväl 
lä, mutta Suomussalmen voi täs 
sä yhteydessä hyvinkin mainita 
kunniakkaine perinteineen. Siellä 
porokilpailuja on järjestetty muu 
tamia vuosia sitten Turjanajojen 
nimellä Kiantajärvellä- mutta ei 
vä ne ole tuntemattomia Kuhmol 
lekaan. 

SUOMUSSALMEN suurella pojalla, 
Ilmari Kiannolla, intohimona oli 
vat porot- eräiden muiden asioi 
den ohella. Kiannon mielestä po 
ro oli niin mainio eläin, että hän 
teki sen vetämällä pulkalla retkiä 

_ Vienan Karjalaan asti. 
Porourheiluun hänet tutustutti 

toinen kuuluisuus, Juho Heikki 
nen, joka tunnetaan ehkä parem 
min Hallan Ukon maineikkaalla 
nimellä. Kiannolla oli omia po 
rojakin, jotka asustelivat Turjan- 

linnassa. 
Kirjailijan ajeluissa oli väkevän 

spektaakkelin näköä, sillä hän pu 
keutui mielellään muun muas 
sa lapinasuun, Silloin kulttuuri 
nen omiminen oli tuntematon 
asia. Kirjailijana Kianto tietysti 
myös kirjoitti poroista ja omis 
tipa hän kokonaisen kirjankin 
näille mainioille puolivillikoille: 
Poro-kirja ilmestyi ensimmäisen 
kerran 1913. 

KIANTO INNOSTUI myös porokil 
pailuihin, joita järjestettiin Kuh 
mossakin. Ja siitä ajatukseen: 
eikö kisat voisi palauttaa Kuh 
moon? Miten valtaisa näky olisi 
kaan, kun nuo upeat eläimet kii 
täisivät eteenpäin ohjastajineen 
ja ottaisivat mittaa paremmuu 
destaan! Poro ei ole mikään help 
'po eläin käsiteltäväksi, joten sii 
nä todellakin veri punnittaisiin. 

Koitos voitaisiin järjestää Lam 
masjärven jäällä ja markkinoida 

eksotiikan nälkäisille ulkomaan 
turisteille. Paikalla oli kahvin ja 
makkaran myyjiä ja muuta mark 
kinaväkeä. Ei tarvitsisi mennä 
Lappiin asti. 
Kuten eräs konsultti jossakin 

tilaisuudessa sanoi: Lappi voi al 
kaa jo Kainuusta. 
Tämän vaatimattoman ehdo 

tuksen voi päättä kirjailija Kian 
non porolle osoittamaan ylistyk 
seen. Kiannon mielestä poroaje 
lu oli kuin monta eri urheilulajia 
yhdessä, aina "diskuksen heitos 
ta" "mäen mätkyvään laskuun". 
Hänen mielestään porourheilu 

oli suorastaan koko pohjoismai 
sen urheilukirjon "kultainen aar 
re" ja "alkuperäisen raikasta ur 
heilua". Sitä se voisi totisesti ol 
la Kuhmossakin, Lammasjärven 
avarilla jää- ja lumikentillä. 

Kirjoittaja on Kuhmolaisen toimit 
taja. 
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