VA ARAL
LI

SE N
JÄTTEEN
L A JITTEL
UOHJE
KOTITAL
OUKSILL
E

Vaarallinen jäte voi vaikuttaa pieneltä ja
harmittomalta, mutta aiheuttaa väärään
paikkaan joutuessaan suurta haittaa
terveydelle ja ympäristölle.
Lajittele vaaralliset jätteet tämän ohjeen
mukaan ja tuo ne keräykseen.
Lisätietoa: ekokymppi.fi, vaarallinenjate.fi

Vaarallinen jäte
Pidä kodin vaaralliset jätteet erillään muista jätteistä.
Älä sekoita eri laatuisia vaarallisia jätteitä keskenään.
Tuo oheiset jätteet veloituksetta Ekokympin keräykseen (ks. takasivu).
- Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet ja
öljynsuodattimet
- Maalit, lakat, liimat ja näiden aerosolit
- Liuottimet; asetoni, tärpätti, tinneri
- Puunsuoja- ja kyllästysaineet
- Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
- Myrkyt ja desinfiointiaineet
- Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
- Hapot ja emäkset
- Uuden vuoden tinat
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Tunnista vaaran merkit
Oheiset merkit pakkauksessa kertovat, että tuote on
jätteenä vaarallinen. Aina merkkiä ei ole, joten vaaralliset jätteet on opittava tuntemaan.
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Lääkejäte
Tuo kodin lääkejätteet veloituksetta apteekkiin.
- Säilytä ja tuo alkuperäispakkauksissaan ja erillään toisistaan:
- jodivalmisteet esim. Betadine
- bromivalmisteet
- sytostaatit
- nesteet, tahnat ja geelit
- elohopeakuumemittarit
- Poista muut kuin edellä mainitut lääkeliuskat ja tabletit
pakkauksistaan ja tuo apteekkiin läpinäkyvässä pussissa.
- Laita insuliinineulat suojuksissaan ja lansetit taitettuina
energiajätteeseen.
- Tuo muut neulat ja ruiskut suljetussa muovipullossa.

Paristot ja pienakut
Vie veloituksetta paristojen myyntipisteisiin.
- Teippaa virtanavat piiloon nappiparistoista ja muista litiumparistoista ja -akuista, jotka tunnistat Li-alkuisesta merkinnästä.
- Pussita vuotaneet paristot.

Sähkölaitteet
Vie veloituksetta myyntipisteisiin uuden laitteen oston yhteydessä tai Ekokympin keräykseen (ks. takasivu).
- Verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet
- Jääkaapit, pakastimet, TV:t, tietokoneet, pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot jne.
- Loisteputket, energiansäästölamput, led-lamput
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Ekokympin lajitteluasemat
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ma 9-15 to 12-18
Tervatie 9
044 710 0021
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Kuhmo
Jaurakatu 3
044 071 0076
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Paltamo
Kylänpurontie
044 710 0131 ma 12-18
88300 Paltamo
to 9-15
Puolanka
Puhdistamontie 1
044 710 0123 ma 12-18
89200 Puolanka
ma 8-14 to 12-18
Sotkamo
Lietekuja 4
044 710 0124
88610 Vuokatti
pe 9-15
ti 12-18
Suomussalmi Porokankaantie 1
044 071 0075
89600 Suomussalmi
ti 9-15 pe 12-18
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91700 Vaala
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Muut vastaanottopaikat

Kajaanin kierrätyskeskus Entrinki
Sähkölaitteiden ja vaarallisten
jätteiden vastaanotto
Syväojankatu 4, 87700 Kajaani
0400 794 852
Avoinna ma-pe 9-17 ja la 10-14

Lisätietoa

Majasaaren jätekeskus
Vaarallisten jätteiden vastaanotto
Mustantie 500, 87900 Kajaani
08 687 0157
Avoinna ma 8-18 ja ti-pe 8-16
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Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2, 87700 Kajaani
08 636 611, info@ekokymppi.fi
Avoinna ma–pe 9–15
www.ekokymppi.fi
Keräyspistehaku: kierrätys.info

