Ristijärven

keräyspisteet kotitalouksille
ALUEKERÄYSPISTEET
- Asumisessa syntyvän sekajätteen keräyspisteitä, jonne voi
viedä sekajätettä enintään kaksi jätesäkillistä kerrallaan.
- Käyttöoikeus aluekeräysmaksun maksaneilla talouksilla.
Hiisijärvi, Hiisijärventie 49
Jokikylä, Väyryläntie 1
Keskusta, Viitostie 61
Koskenkylä, Mustavaarantie 79
Kytkinlehto, Peräläntie 1
Pyhäntä, Sotkamontie 75
Reposärkkä, Hyrynsalmentie 6
Uva, Rantatie 2

KERÄYSPISTEHAKU
www.kierrätys.info

LAJITTELUASEMA

RINKI-EKOPISTEET

Viitostie 61
Puh. 044 710 0122
Avoinna pe 12 - 18, lisäksi huhtikuun alusta syyskuun loppuun
ti 9 - 15 ja kesäkuukausina (touko-elokuu) parillisten viikkojen
lauantaina 10 - 13

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy järjestää valtakunnalli-sesti pakkausjätteiden keräysverkoston. Ristijärven
Rinki-ekopisteellä otetaan vastaan kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia. Ekopisteillä on myös paperinkeräys ja UFF:n
tekstiilinkeräys.

Lajitteluasemalla otetaan vastaan pienkuormina (< 1 m3)
Maksutta
Muovipakkaukset
Asbestijäte
Paperi
Haravointijäte
Puhdas puujäte
Kannot
Rakennuspuujäte
Kartonkipakkaukset
Renkaat
Kipsilevyjäte
Sähkölaitteet
Kiviaines
Vaarallinen jäte
Kyllästetty puu
Lasi ja keramiikka
Maksullisena
Metalli
Sekajäte energiaksi
Metsätähde (risut ja oksat)
Rakennusjäte ja huonekalut

Rinki-ekopisteiden sijainnit voi tarkistaa:
kierratys.info tai rinkiin.fi.

KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Viestitie 2, 87700 Kajaani, avoinna arkisin 9 - 15
Vaihde 08 636 611
Asiakaspalvelu arkisin 9 - 17, 08 636 616
info@ekokymppi.fi, ekokymppi.fi chat
Ekoaviisi-uutiskirje, tilaukset https://ekokymppi.mailpv.net/

JÄTENEUVONTAA JA YMPÄRISTÖKASVATUSTA
VELOITUKSETTA
Tilaukset info@ekokymppi.fi

Lisätietoa: rinkiin.fi
Asiakaspalautteet RINKI Oy:n asiakaspalveluun
0800 133 888 ma - pe klo 07 - 21 ja la 9 - 18
tai asiakaspalvelu@rinkiin.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA
Ekokymppi jäteneuvonta
Ekokymppi
Ekokymppi

Kiitos, kun lajittelet
VIE KIINTEISTÖN JÄTESÄILIÖIHIN TAI RINKI-EKOPISTEELLE

BIOJÄTE
Ruuantähteet, vihannesten ja
hedelmien kuoret
• Kahvin ja teen porot
suodatinpusseineen
• Talouspaperit ja servetit
• Kasvien osat
• Kinkkurasvat, keitot ja
nesteet
•

Ennen keräysastiaan laittamista
pakkaa biojäte paperipussiin tai
ohueen muovipussiin ja laita
kinkkurasvat ja nesteet maitopurkkiin.
Biojätteen voi myös kompostoida
omalla kiinteistöllä.
Lisätietoa ekokymppi.fi:
Tietopankki > Kompostointi

KARTONKIPAKKAUKSET
Maito- ja mehutölkit
Keksipaketit, jauhopussit
• Pizzalaatikot
• Pahvilaatikot
• Juomapakkausten kääreet
• Paperipussit ja -kassit
•

SEKAJÄTE ENERGIAKSI
Käyttökelvottomat vaatteet,
jalkineet ja kodin tekstiilit
• Likaiset pahvit, paperit ja
muovipakkaukset
• Muut kuin pakkausmuovit
(lelut, pakastusrasiat, hammasharjat jne.)
• Vaipat ja muut hygieniatuotteet
• Pölypussit ja siivousjätteet
• Hehku- ja halogeenilamput
• Tupakantumpit ja tuhka
• Purukumit
• Pienet puuperäiset jätteet
• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
• Käsipyyhepaperit
• Lemmikkieläinten kuivikkeet
•

LASIPAKKAUKSET
Lasipurkit
• Pantittomat lasipullot
•

•

Huuhtele likaiset pakkaukset.
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

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

PAPERI

MUOVIPAKKAUKSET
Elintarvikkeiden muoviset
pakkaukset kuten jogurttipurkit,
kahvipaketit, leikkele- ja juustopakkaukset
• Pesuaine- ja shampoopakkaukset
• Styroksipakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit, -purkit ja
-korkit
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet
•

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset.
Laita likaiset sekajätteeseen.
Muovipakkauksia voi viedä myös
lajitteluasemille ja jätekeskukseen.
Lisätietoa: uusiomuovi.fi/kuluttajille

Sanoma- ja aikakauslehdet
Mainokset
• Kirjepaperit
• Kopiopaperit
• Postikortit
• Tuoteluettelot ja kirjat
•
•

Vie paperi keräykseen irrallaan.
Niittejä ja klemmareita ei tarvitse
poistaa.
Poista kirjoista kovat / muovitetut
kannet.

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

TEKSTIILIT

•

MUU METALLIJÄTE
Kattilat ja pannut
• Ruokailuvälineet
• Jatkojohdot, datakaapelit
• Muu kodin pienmetalli
•

•

Ehjät ja puhtaat vaatteet,
kengät ja kodin tekstiilit

Vie lasi- ja metallipakkaukset
ensisijaisesti Rinki-ekopisteelle.
Voit laittaa metalli- ja lasi- ja
keramiikkajätteet samaan
jäteastiaan kiinteistökohtaisessa keräyksessä.
Lisätietoa ekokymppi.fi:
> Lajittelun ABC

LAJITTELE OIKEIN JA VIE KERÄYKSEEN

PARISTOT JA PIENAKUT

Vie myyntipisteisiin.
Teippaa virtanavat piiloon ja
pussita vuotaneet paristot.

LÄÄKEJÄTE

Vie apteekkiin alkuperäispakkauksissaan ja ja erillään toisistaan:
• Elohopeakuumemittarit
• Nesteet, tahnat, geelit
• Jodivalmisteet
• Bromivalmisteet
• Sytostaatit

VAARALLINEN JÄTE
Vie lajitteluasemalle:
• Maalit, liimat, lakat
• Liuottimet, kemikaalit
• Öljyt ja öljyiset jätteet
• Hapot ja emäkset
• Ajoneuvojen akut
• Kasvinsuojeluaineet

SÄHKÖLAITTEET

Vie lajitteluasemalle:
• Verkkovirralla, akulla tai
paristolla toimivat laitteet
• Jääkaapit, pakastimet, TV:t,
tietokoneet jne.
• Loisteputket,, energiansäästölamput, led-lamput

