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Jugurttipurkit pinoon, kää-
remuovit rutussa rasioihin ja 
lihapakkaukset limittäin laite-
taan kajaanilaisessa Piiraisen 
perheessä. Kolmevuotias Jaak-
kokin osaa huuhdella ja pinota 
omat jugurttipurkkinsa. Purkin 
kannen lajittelu metalleihin vie-
lä opetteluttaa pikkumiestä.

Piiraiset lajittelevat kodin 
muovit energiajätteeksi. ”Tun-
tuu haaskaukselta laittaa muo-
veja sekajätteeseen ja kaatopai-
kalle”, Outi Piirainen sanoo. 

Perheen keittiössä on biojä-
teastia, sekajäteastia, energia-
jätesäiliö ja paikat myös kier-
rätyslasille ja –metallille, eli 
hyötyjätteet otetaan talteen. 
Uudehkon talon keittiössä on 
tilava jätevaunu ja alakaappiin-
kin mahtuu kierrätettävää.

Keittiöstä kertyvät muovit 
varastoidaan autotalliin. Pari 
kertaa vuodessa Piiraiset vievät 
muovit Majasaaren jätekeskuk-
sen lajittelulaiturille. Viime sat-

Lapsiperhe lajittelee muovit energiaksi
si oli kolme suurta jätesäkillistä 
ja yksi pienempi säkki täynnä 
muoveja. Ne saa viedä jätekes-
kukseen ja lajitteluasemille 
ilmaiseksi.

Jätekeskuksessa muovit ja 
muu energiajäte eli palava jäte 
murskataan kierrätyspolttoai-
neeksi. Sitä käytetään Kavolla. 
Kierrätyspolttoaineella voidaan 
vähentää öljyn käyttöä.

”Jätteiden lajittelu ei ole iso 
työ”, Outi Piirainen vakuuttaa. 
Outi ja Ari Piirainen tottuivat 
lajittelemaan ja kierrättämään 
opiskeluaikana. Jaakko ja 7-vuo-
tias Juusokin osaavat.

 ”Jaakko kauhistui, kun mum-
mulassa laitettiin kaikki jätteet 
samaan roskikseen”, Outi Piirai-
nen kertoo.

Muovien lajittelu harventaa 
jäteauton vierailua pihassa. Pii-
raisten sekajäteastia tyhjenne-
tään neljän viikon välein, eikä 
se edes täyty ääriään myöten.

Pienennä 
jätelaskuasi
1. Älä osta turhaa tavaraa 
tai turhia pakkauksia.
 2. Lajittele hyötyjätteet.
Lehdet, pahvilaatikot, neste-
kartongit, lasi ja keramiikka 
ja metallit ekopisteelle. 
3. Erottele myös energiajä-
te eli palava jäte.
Ellei talossa ole energiajäte-
astiaa, erottele muovit ja vie 
ne lajitteluasemalle tai jäte-
keskukseen maksutta. Ener-
giamuovia ovat esimerkiksi 
ruokapakkaukset, muovikas-
sit, pesuaine- ja muut pantit-
tomat muovipullot, kanisterit 
ja sangot.  Energiakäyttöön 
ei sovi pvc-muovi, jota on esi-
merkiksi sadetakeissa, let-
kuissa ja putkissa.
4. Sullo jätteitä pienem-
mäksi.
Tunge muovipussit ja kääreet 
tyhjään pesuainepulloon, 
niin ne eivät vie tilaa jäteas-
tiassa.
5. Tee itse tai osta lämpö-
kompostori.
Biojätteet muuttuvat mullak-
si ympäri vuoden. Jäteastian 
tyhjennysväliä voi pidentää, 
jos biojätteet kompostoi itse 
tai kimpassa naapurin kans-
sa.

Vaalassa 
aletaan kerätä 
energiajätettä

Energiajätteen eli palavan 
jätteen keräily laajenee tänä 
keväänä Vaalaan. Kunnan 
kiinteistöt näyttävät mallia 
ja aloittavat energiajätteen 
erilliskeruun.

Suurin osa kotien sekajät-
teestä on energiaksi kelpaa-
vaa tavaraa, kuten muoveja. 
Energiajätteeksi kelpaavat 
lähes kaikki muovit, paitsi 
pvc-muovit. Myös styrox käy, 
samoin likainen tai märkä 
paperi ja pahvi, puutavara ja 
vaatteet.

Juuso Piirainen 
huuhtelee tyh-
jät muovipikarit 
ja pinoaa ne ala-
kaappiin odot-
tamaan vientiä 
ensin autotalliin 
ja sitten seuraa-
vaa Majasaaren 
reissua.

Jaakko Piirainen, 3, 
kierrättää muoviset 
jugurttipurkit energiaksi 
Majasaaren jätekeskuksen 
lajittelulaiturilla. 
Mukana äiti Outi Piirainen.



Jätekeskustelu on pyörinyt 
viime ajat niin alan piireissä 
kuin julkisuudessakin kiistoissa 
jätelain tulkinnasta. Keskeisim-
pänä ongelmajätteenä on ollut 
yllättäen energiajäte eli koti-
talouksien palavat roskat. Nyt 
on asiaan saatu selvyys. Eko-
Kymppi käsittelee kotitalouksi-
en palavat jätteet ja ne toimite-
taan asianmukaisiin polttolai-
toksiin muuttamaan muotonsa 
lämmöksi ja sähköksi.

Toivoisinkin, että nyt saatai-
siin linnarauha jätealan toimi-
joiden kesken ja jätekeskuste-
lussa kes-
k i t y t t ä i -
siin jatkos-
sa kaikkia 
kansalai-
sia koske-
viin tär-
keisiin ky-
s y m y k -
siin. Esi-
merkiksi kotitalouksien kierrä-
tyksen ja lajittelun merkitystä ei 
saa unohtaa ja jättää julkisessa 
keskustelussa taka-alalle. Eko-
Kymppi on yhdessä alueen yrit-
täjien kanssa luonut ja ylläpitää 
Kainuussa erinomaista kierrä-
tys- ja lajitteluverkostoa, jota 
kaikki kainuulaiset voivat hyö-
dyntää.

Ekopisteitä on kaikkiaan jo 
viisikymmentä ja niissä voi 
lajitella maksutta ja kerrankin 

asuinpaikastaan riippumatta 
neljää erilaista jätejaetta: pape-
ria, kartonkia, pienmetallia ja 
lasia/ keramiikkaa. Seuratkaa-
pa huviksenne muutama viikko 
omaa jäte-
kasaanne: 
näihin nel-
jään jätela-
jiin kuuluu 
lei jon a n-
osa kotei-
hin jatku-
vasti ker-
t y v ä s t ä 
materiaalista. Ekopisteen löy-
tää varmimmin sieltä, mistä 
suurimman osan tästä jätekuor-
masta hakeekin: ruokakauppo-
jen kulmilta. Vaarallisia jättei-
tä otetaan vastaan valvotuilla 
lajitteluasemilla. Eko-Kympin 
nettisivuille on kerätty paljon 
jäte- ja lajittelutietoa, ja sieltä 
löytyy vastaus useimpiin kysy-
myksiin, kuten mitä mikäkin 
jäte on ja missä lähin ekopiste 
sijaitsee.

Kainuulaisissa kodeissa osa-
taan jo erotella eloperäinen eli 
biojäte (joka on ilmakehälle 
vaarallisinta kotijätettä hajo-
tessaan) muusta kotitalousjät-
teestä. Biojätteen oikeaoppinen 
mädättäminen tuottaa multaa 
ja suuremmissa mittakaavoissa 
melkoisesti biokaasua. Parasta 
aikaa kunnissa mietitäänkin, 
miten kainuulainen biojäte jär-

kevimmin ja turvallisimmin 
tulevaisuudessa kannattaa kä-
sitellä.

Kodinkoneet ja muun säh-
köroinan onkin jo muutaman 
vuoden ajan voinut maksutta 
toimittaa tuottajavastuuperi-
aatteen mukaisesti muun muas-
sa Entrinkiin. Maksuton ei kui-
tenkaan tarkoita ilmaista, vaan 
jokainen kierrätettävä tuote 
on maksettu uusien tuotteiden 
hinnassa. Siksi kannattaa hyö-
dyntää myös maksutonta säh-
köromujen keräystä, koska siitä 
uutta ostaessaan on maksanut.

Mielestäni tärkein asia kai-
ken jätteen, 
kierrätyksen 
ja lajittelun 
keskellä on 
kuitenkin se, 
että jokainen 
kuluttaja vä-
hentäisi loppusijoitettavaa se-
kajätettä. Ensinnäkin tarpeet-
toman tavaran hankkiminen on 
turhaa. 

Toiseksi valitsemalla järke-
västi voi vaikuttaa. Vältä tur-
haa pakkaamista. Esimerkiksi 
banaanissa on kuori valmiina, 
sitä ei tarvitse pakata muovi-
pussiin. Kieltäydy kohteliaasti, 
jos kassa tarjoaa jogurtille ja 
viilille pikkupussia. Käytä aina 
kankaista kauppakassia; muo-
vipussit ovat heikkoja, turhia ja 
kalliita.

Kolmanneksi lajittele ja kier-
rätä. Vie turhaa tavaraa kirp-
pikselle. Sinulle tarpeeton voi 
olla jollekin toiselle ihana löytö. 
Erota foliot ja metallit omiksi 
jätteikseen ja nakkaa kauppa-
reissulla metallinkeräysasti-
aan. Kaiken minkä posti kotiin 
kantaa, voit paperinkeräykseen 
viedä. Pantillisten muovi- ja 
metallipurkkien määrä kasvaa 
koko ajan, joten kun käy täyttä-
mässä varastoja, kannattaa tyh-
jät vielä samalla kassilla kierrä-
tykseen. Useat elintarvikkeet 
(maito, hiutaleet, sokerit, suolat, 
24/6-packit) pakataan kierrä-
tyskartonkiin. Lopuista roskis-
ta katso, mitkä jätteet voi polt-
taa, ja huomaat, että melkein 
kaiken! Sekajätettä jää lopulta 
jäljelle kourallinen. Sillekin 
on EU-normit täyttävä paikka 
Majasaaressa, mutta emme kai 
halua täyttää uutta kaatopaik-
kaamme turhalla tavaralla liian 
nopeasti.

Elämä on valintoja. Uskoisin, 
että helpoimmin ympäristö-
asioissa saa hyvän omantun-
non järkevällä jätteentuotolla. 
Emme koskaan palaa maata-
lousyhteiskuntaan, jossa tuot-
taminen ja kulutus ovat käsi 
kädessä, mutta voimme elää 
luonnonmukaista taajamaelä-
mää huolehtimalla siitä, että 
tekemämme valinnat ovat 
tulevaisuuden kannalta kestä-

viä ja järkeviä. Lapset oppivat 
kierrätyksen meitä aikuisia 
helpommin; kyse on vain siitä, 
että heille annetaan oppimi-
sen mahdollisuus ja neuvotaan, 
miten roskat lajitellaan oikeisiin 
paikkoihin.

ps. Käypä kurkkaamassa 
Kurre Kainuulaisen Face-
book-profiilia. Kurre kertoo 
kansantajuisesti kierrätyk-
sestä ja antaa vinkkejä oman 
jätelaskun pienentämiseen. 
Ja jos tykkäät , saat vinkke-
jä omaan profiilisi ihan ilmai-
seksi. ☺ 

Jätekeskustelun kurssi olennaiseen

Paperia, pahvia, lasia ja pien-
metallia kerääviä ekopisteitä 
on Kainuussa 50. Osassa ekopis-
teistä on vain paperin- ja lasin-
keräysastiat.

Vuonna 2010 perustettiin 
uudet ekopisteet Hyrynsalmen 
Ukkohallaan, Kajaanin Sissika-
dulle ja Kätönlahteen Patrosen-
tielle sekä Suomussalmen Ris-
teen liikekeskukseen. 

Sotkamoon tarvitaan kaksi 
uutta ekopistettä. Parhaillaan 
niille etsitään sopivia sijoitus-
paikkoja. Myös Kuhmoon halu-
taan perustaa kaksi uutta eko-
pistettä.  Täydennystä kaavail-
laan myös esimerkiksi Kajaanin 
Nakertajaan.

Kainuun ekopisteiden ilmettä 
kohennetaan ja yhdenmukais-
tetaan. Ekopisteitä on muun 
muassa aidattu ja kyltitetty 
uudelleen. Käytössä on jatkos-

sakin sekä syvä- että pintake-
räysastioita. 

Uusissa keräysastioissa on 
entistä ahtaammat suuluukut 
siksi, ettei niihin heitettäisi 
sekajätepusseja. Puolentois-
ta litran maitotölkki mahtuu 
kartonkiastian luukusta koko-
naisena ja isokin pahvilaatikko 

litistettynä.
Sotkamon Heinämäen kylään 

on avattu uusi aluekeräyspiste. 
Edellinen jouduttiin sulkemaan 
väärinkäytön takia.

Sotkamon lajitteluasema vaih-
toi paikkaa jätevedenpuhdista-
mon viereen. 

Uusia ekopisteitä
Jätelaitosyhdistys suosittaa koko maahan yhtenäisiä jätelajien 

nimiä. Uudet nimet ovat entistä selkeämpiä. Esimerkiksi keräyspa-
peri on uuden suosituksen mukaan vain paperi ja keräyskartonki 
pelkkä kartonki. Suurin muutos on ongelmajätteen tilalle suositeltu 
nimi vaarallinen jäte, joka kuvaa paremmin jätteen laatua. 

Kainuussa suosituksen uusista nimistä ovat jo käytössä esimer-
kiksi biojäte ja energiajäte. Uudet nimet, kuten vaarallinen jäte ja 
sähkölaitteet, otetaan käyttöön ensin rinnan vanhojen nimien 
kanssa.

Uusi nimi Vanha nimi

Paperi keräyspaperi

Kartonki keräyskartonki

Pahvi keräyspahvi

Lasi keräyslasi

Sähkölaitteet sähkö- ja elektroniikkaromu eli SER

Puutarhajäte haravointijäte

Vaarallinen jäte ongelmajäte

Jätenimet selkeämmiksi

Kotitaloudessa syntyvien ongelma-
jätteiden eli vaarallisen jätteen 
keräystempaukset 2011

Kajaani, Prisma 
28.4. klo 9—18
29.4. klo 9—18

Otanmäki, Siwa 
16.4 ja 9.7 ja 8.10 klo 10.00 – 11.45 
myös sähkölaitteet*

Vuolijoki, S-Market
16.4 ja 9.7 ja 8.10 klo 12.15 – 14.00 
myös sähkölaitteet*

*Sähkölaitteet eli SER =sähkö- ja elektroniikka-
romut kuten jääkaapit, liedet, pesukoneet, 
televisiot, tietokoneet, loistelamput, 
partakoneet jne.
 
Tuo vaarallisen jätteen keräykseen  
 maksutta:
- jäteöljyt, suodattimet ym.
- jäähdytys- ja jarrunesteet
- romuakut, paristot, pienakut
- maalit, liimat, lakat, liuottimet
- torjunta- ja suoja-aineet
- hapot ja emäkset
- vanhentuneet lääkkeet

Tunnista, pakkaa ja merkitse ongelmajätteesi, ja 
tuo keräykseen vain yllämainittuina aikoina! 

Eko-Kymppi ostaa keräyspalvelun 
Ekokem Oy Ab Iisalmelta, puh. 044 7551 900
 
HUOM. Maatalouden muu kuin asumisjäte 
rinnastetaan yritystoiminnassa syntyväksi 
jätteeksi. Ne otetaan maksua vastaan lajittelu-
asemalla tai jätekeskuksessa.

Maatilojen ongelmajätteiden keräyksestä kan-
nattaa tehdä sopimus ammattimaisen ongelma-
jätteen käsittelijän kanssa.

Kotitalouksien 
kierrätyksen 
ja lajittelun 
merkitystä ei 
saa unohtaa ja 
jättää julkisessa 
keskustelussa 
taka-alalle.

Ekopisteen 
löytää varmim-
min sieltä, mistä 
suurimman osan 
tästä jätekuor-
masta hakeekin: 
ruokakauppojen 
kulmilta.

Tarpeettoman 
tavaran 
hankkiminen 
on turhaa.

Auli Halonen
Eko-Kympin hallituksen jäsen

Risteen liikekeskukseen avattiin uusi ekopiste vuonna 2010.



Erkki Piipponen onkii jäte-
paperisäiliöstä pahvilaatikkoa 
Kaitainsalmen aluekeräyspis-
teellä Sotkamossa. Tuttua puu-
haa Piipposelle, ja työkalukin 
on varta vasten hommaan kehi-
telty. Sillä voi koukkia laatikot 
ja muovisäkit pois pilaamasta 
paperisäiliön sisältöä.

Kerran paperisäiliöstä löytyi 
niin monta viholaissäkkiä ja 
apulantamuovia, että Piippo-
nen kaivoi papereista lehtien 
osoitelaput ja huomautti huoli-
mattomasta lajittelusta. 

Erkki Piipponen pitää sil-
mällä aluekeräyspistettä, käy 
joutessaan katsomassa eli on 
eräänlainen kierrätyskummi.  
Yhdessä naapurin kanssa hän 
viimeistelee paikan lumityöt 
sen jälkeen, kun Kaitainsalmen 
kyläyhdistys on tehnyt isommat 
lumenpoistot.

Aluekeräyspisteeseen saa 

viedä kierrätyspaperia. Ne talo-
udet, jotka maksavat aluekerä-
ysmaksua, voivat viedä sinne 
sekajätteensä. 

”Kunpa ihmiset lukisivat 
ohjeet ja noudattaisivat niitä. 
Tänne on raahattu televisioi-
ta, tietokoneita, autonrenkaita, 
leivänpaahtimia, mikrouuneja, 
pattereita, biojätettä ja vaikka 
mitä nyyttejä”, Piipponen  ker-
too.

Usein Piipponen vie väärät jät-
teet omiensa mukana oikeaan 
paikkaan. Paristoja oli kerran 
viiden litran pänikkä, ja harva 
se päivä niitä saa noukkia jäte-
astioiden takaa. Vanhasta muis-
tista Kaitainsalmelle kannetaan 
lasipurnukoita, vaikka lasinke-
räys on siirtynyt ekopisteille.

Vieläkään kaikki eivät tie-
dä, että sähkölaitteet, jätepuut 
ja muovit voi viedä ilmaiseksi 
lajitteluasemalle,  metallit, lasit 

ja pahvit  lajitteluasemalle tai 
ekopisteille.

”Luonnon roskaaminen on 

vähentynyt. Koiran kanssa 
lenkillä poimin roskia ja kan-
nan kotiin. Kun ihmiset käyvät 

grillillä, he nakkaavat paperit ja 
tölkit autosta näillä seutuvilla.”

Kierrätyskummi Erkki Piipponen noukkii paperisäiliöstä sinne kuulumattomia jätteitä ja pitää muutenkin 
silmällä aluekeräyspistettä.

Vain Kalle Kumikenkä jää 
kaatopaikalle vietäväksi, kun 
koululaiset ja eskarit pääsevät 
lajittelemaan Kurren suuren 
jätepussin sisältöä. Kurrella on 
mukanaan monta jäteastiaa, 
joista löytyvät oikeat paikat 
niin Heikki Hernekeittopurkille, 
Bertta Banaaninkuorelle, Mil-
la Muovipussille kuin kaikille 
muillekin jätteille.

”Minä ja kaverini emme halua 
kaatopaikalle”, jätteet vetoavat. 
Eivätkä Pirjo Pizzalaatikko, 
Lauri Lasipurkki, Sari Sanoma-
lehti tai Merja Maitopurkki sin-
ne kuulukaan, vaan ne ansait-
sevat uuden elämän kierrätyk-
sessä. 

Kurre käy kouluilla Eko-
Kympin neuvoja-tiedottaja Sari 
Komulaisen kanssa. Myös päi-
väkoteihin Kurren voi pyytää 
vierailulle. Kouluille ja päiväko-
deille Kurren vierailu ei maksa 

mitään.
Kurre Kainuulainen on Kai-

nuun jätehuollon kuntayhtymän 
kierrättäjäorava. Kurre neuvoo 
kaikissa jäte- ja kierrätysasiois-
sa myös muita kuin pieniä kou-
lulaisia ja päiväkotilapsia.

Kurren löytää Facebookista. 
Siellä Kurre Kainuulainen antaa 
vinkkejä jäteasioissa, lajitte-
lussa ja kierrätyksessä ja jakaa 
päivityksissään  ajankohtaista 
tietoa. Kurre kertoo myös vih-
jeitä kierrätysmateriaaleista 
askarteluun.

Kurrelta voi kysyä myös yksi-
tyisesti joko viestillä tai Face-
bookin keskusteluikkunassa.

Kurre palvelee myös niitä, jot-
ka eivät ole Facebookissa. Kur-
relle voi laittaa viestejä osoit-
teella kurre@eko-kymppi.fi. 
Ellei ole sähköpostia, voi Kurren 
työkavereille soittaa numeroon 
08-636 615.

Majasaaren jätekeskuksessa 
ja kuntien lajitteluasemilla asi-
oivat hämmästyvät usein sitä, 
ettei kaikesta tarvitsekaan 
maksaa. Kotitaloudet voivat 
tuoda maksutta esimerkiksi 
jätepuuta, metallia, muovia, 
kartonkia, paperia, lasia ja 
vaarallisia jätteitä.

Kotitalousjätteistä peritään 
maksu vain lajittelemattomas-
ta sekajätteestä ja energiajät-
teestä. Jos ei halua tuhlata 
rahaa eikä kuormittaa luontoa, 
kannattaa lajitella kaatopaik-
kakuorma eikä sulloa kaikkea 
sekaisin jätesäkkeihin.

 Sekajäte tarkoittaa sitä hyö-
dyntämiskelvotonta tavaraa, 
joka loppusijoitetaan kaato-
paikalle.  Suuri osa kodin jät-
teistä on käyttökelpoista ener-
giajätettä eli palavaa jätettä. 
Jos energiajätteen lajittelee, eli 
erottelee muovit, puutavaran, 
kartongin ja muut maksutta 

vastaanotettavat jätteet, sääs-
tää rahaa. 

Esimerkiksi rakennus- ja 
remonttihommissa säästää jäte-
kuluja, jos lajittelee alusta lähti-
en puutavaran, muovin, kiviai-
neksen, pahvit ja sekajätteen. 
Maksu peritään vain hyödyntä-
miskelvottomasta sekajättees-
tä, jota remonttityömaalla ovat 
esimerkiksi kattohuovat, letkut 
ja muoviputket, muovimatot ja 
lasivillat.

Jätekeskuksessa ja lajitte-
luasemilla on hyötyjätteiden 
lajittelulaiturit, eli lavat tai 
kontit, joihin asiakas laittaa 
jätteet auton perästä tai kär-
rystä. Majasaaren lajittelulai-
turilla on ajosuunnassa ensin 
lava metalliromulle, sitten 
kiviaineksille, muoveille, puu-
jätteelle ja sekajätteelle, astia 
painekyllästetylle puulle sekä 
kontit paperille, pahville ja 
kartongille. 

Kaitainsalmen 
kierrätyskummi

Hyrynsalmen Nivan koulun ekaluokkalaiset lajittelivat roskia oikeisiin 
astioihin Kurre Kainuulaisen kanssa. Kurren puvussa neuvoja-tiedot-
taja Sari Komulainen.

Kurre lajittelee 
koululaisten kanssa

Lajiteltu hyötyjäte ilmaiseksi

Majasaaren jätekeskuksen lajittelulaiturilla asiakas laittaa erilaiset 
hyötyjätteet vaihtolavoille opaskylttien mukaan.

Näitä voit viedä maksut-
ta lajitteluasemille tai 
jätekeskukseen:

■ Muovit ja styroxit
■ Pahvit ja kartongit
■  Paperit
■  Metallit
■  Lasi ja keramiikka
■  Rakennuspuutavara
■  Kiviainekset
■  Ongelmajätteet eli 
 vaaralliset jätteet
■  Sähkölaitteet 
 (Kajaanissa Entrinkiin, 

Kuhmossa Eko-Torille)
■  Puutarhajätteet



Eko-Kympin 
lajitteluasemat

Hyrynsalmi *
Jätevedenpuhdistamo
Tervatie
puh. 044 710 0121
avoinna ma 9–15, to 12–18 

Kajaani
Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
puh. (08) 687 0157
avoinna ma 8–18, ti–pe 8–16

Kierrätyskeskus Entrinki
Syväojankatu 4
vaarallisen jätteen ja 
sähkölaitteiden vastaanotto
puh. 0400 794 852
avoinna ma–pe 9–17, la 10–14

Kuhmo*
Jaurakko, Jaurakatu 3
puh. 044 071 0076
avoinna ti 12–18, pe 9–15 

Paltamo*
Jätevedenpuhdistamo, 
Kylänpurontie
puh. 044 710 0131
avoinna ma 12–18, to 9–15 

Puolanka*
Jätevedenpuhdistamo
puh. 044 710 0123
avoinna ma 11–18, to 9–15 

Ristijärvi *
Kunnan varastoalue, 
Viitostie 61 
puh. 044 710 0122
avoinna ti 9–15, pe 12–18 

Sotkamo*
Jätevedenpuhdistamo
Lietekuja 4
puh. 044 710 0124
avoinna ma 8–14, to 12–18 

Suomussalmi*
Pölykangas, Moisiovaarantie 17 
puh. 044 071 0075
avoinna ti 12–18, pe 9–15 

Vaala*
Nahkasalmentie 1
puh. 044 710 0129
avoinna ti 9–15, pe 12–18 

HUOM. KESÄLLÄ LISÄÄ 
AUKIOLOAIKOJA:
* Tähdillä merkityillä 
lajitteluasemilla on yli-
määräinen aukiolopäivä 
toukokuun alusta elo-
kuun loppuun joka toinen 
lauantai klo 10–13 !
7.5, 21.5, 4.6, 18.6, 2.7, 
16.7, 30.7, 13.8, 27.8

EkoAviisi
Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymän 
tiedotuslehti

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2, 87700 Kajaani
puh. (08) 636 611
avoinna arkisin 9–15
info@eko-kymppi.fi
www.eko-kymppi.fi

Vuosilaskutusinfo
avoinna arkisin klo 9–17
puh. (08) 636 616
laskutus@eko-kymppi.fi

Lehden toimitus ja valokuvat
Kirsi Haapea

Taitto
Kajaanin Offsetpaino Oy

Painotyöt
Suomalainen Lehtipaino, 2011

Painosmäärä  
52.000 kpl

Jäte ABC, yleisimpiä jätteitä aakkosjärjestyksessä ja niiden lajittelu
Aerosolipurkki, tyhjä metalli

aikakauslehti paperi

ajastin sähkölaite

akku vaarallinen jäte

ampumatarvikkeet ota yhteyttä poliisiin

antenni metalli

asbesti vaarallinen jäte

asfaltti kiviaines

ase ota yhteyttä poliisiin

asetoni vaarallinen jäte

astianpesukone sähkölaite

auto valtuutettu 

 vastaanottopiste

auton penkki sekajäte

auton rengas rengaskeräys

auton vanteet metalli

autovaha vaarallinen jäte

Baden-baden, alusta metalli

baden-baden, pehmuste energiajäte

banaaninkuoret biojäte

bensiini, diesel vaarallinen jäte

betoni kiviaines

Cd-kotelo ja -levy sekajäte

c-kasetti sekajäte

Deodorantti, roll´on sekajäte

desinfiointiaine vaarallinen jäte

digiboxi sähkölaite

dvd-soitin sähkölaite

Elintarvike, vanhentunut biojäte

elintarvikepakkaus, 
muovia energiajäte

eläin erityisjäte

emäkset vaarallinen jäte

energiansäästölamppu sähkölaite/

 vaarallinen jäte

eristemateriaali sekajäte

etikkahappo vaarallinen jäte

Filmirullat vaarallinen jäte

folio metalli

Grilli, metallia metalli

grilli, sähkö sähkölaite

grillihiili sekajäte

Halogeenilamput sekajäte

halogeenisammutin vaarallinen jäte

hammastahnatuubi sekajäte

hammasharja energiajäte

hapot vaarallinen jäte

hedelmien kuoret biojäte

hehkulamppu sekajäte

hetekka metalli

hiustenkuivaaja sähkölaite

huonekalut sekajäte

huuhteluaine sekajäte

huulipuna sekajäte

hyönteismyrkky vaarallinen jäte

Ikkunalasi lasi ja keramiikka

ilmapallo sekajäte

ilmapatja sekajäte

ilmastointilaite sähkölaite

ilmoitustaulu sekajäte

inhalaattori sekajäte

iskuporakone sähkölaite

Jauhesammutin vaarallinen jäte

jauhopussit kartonki

jarruneste vaarallinen jäte

jogurttipurkki, muovia energiajäte

jogurttipurkki, kartonkia kartonki

joulukoristeet sekajäte

joulukuusi metsätähde

joulupaperi energiajäte

joustinpatja sekajäte

juuriharja energiajäte

jäteöljy vaarallinen jäte

jääkaappi sähkölaite

Kaakeli kiviaines

kaasuhella sähkölaite

kaasupullo, tyhjä metalli

kahvinkeitin sähkölaite

kahvikuppi lasi ja keramiikka

kahvipaketti sekajäte

kahvinporot biojäte

kaiutin sähkölaite

kalanruoto biojäte

kalusteet sekajäte

kamera sähkölaite

kananmunankuori biojäte

kangas energiajäte

kanisteri, muovia energiajäte

kansio sekajäte

kasvinosat biojäte

kasvinsuojeluaine vaarallinen jäte

katalysaattori metalli

katiska metalli

kattila metalli

kattohuopa sekajäte

kattopelti metalli

kehitysnesteet vaarallinen jäte

kengät sekajäte

keramiikka lasi ja keramiikka

kertakäyttöastia, pahvia kartonki

kiharrin sähkölaite

kinkunrasva biojäte tai sekajäte

kipsilevy sekajäte

kirja paperi

kirjekuori paperi

kissanhiekka biojäte tai sekajäte

kiuas sähkölaite

koiran kakka, 
kotitaloudelta sekajäte

konetiskiaine vaarallinen jäte

kosmetiikka sekajäte

kottikärryt metalli

kristalli lasi ja keramiikka

kukkaruukku lasi ja keramiikka

kumisaappaat sekajäte

kuulakärkikynä sekajäte

kyllästetty puu vaarallinen jäte

kynsilakka vaarallinen jäte

kynsiviila sekajäte

kynttilä energiajäte

kynä sekajäte

kännykkä sähkölaite

käsilaukku sekajäte

köysi sekajäte

Lahjanarut energia- tai sekajäte

lahjapaperit energiajäte

lakka vaarallinen jäte

lakkabensiini vaarallinen jäte

lannoite sekajäte

lapio metalli

lasipullo-,purkki lasi ja keramiikka

lasivilla sekajäte

laskin sähkölaite

lattiamoppi sekajäte

lattiavaha vaarallinen jäte

leipäkone sähkölaite

lelu sekajäte

lelupakkaus, pahvinen kartonki

liima vaarallinen jäte

liitu kiviaines

liuotin vaarallinen jäte

lohkolämmitin sähkölaite

loisteputki sähkölaite/

 vaarallinen jäte

lp-levy sekajäte

lumikola sekajäte

lumppu energiajäte

lyijykynä sekajäte

lämmittimet sähkölaite

lämpökynttilä sekajäte

lääkkeet vaarallinen jäte

Maalarinteippi energiajäte

maali vaarallinen jäte

maalitela, kuiva sekajäte

maalipurkki vaarallinen jäte

mainosesite paperi

maitopurkki kartonki

makuupussi energiajäte

mankeli sähkölaite

matto energiajäte

mikroaaltouuni sähkölaite

moottori, nesteetön metalli

munakenno kartonki

muovit (ei PVC) energiajäte

muovimatto sekajäte

”mäyräkoiran kuoret”  kartonki/energiajäte

Naula metalli

neula ja ruisku vaarallinen jäte

näppäimistö sähkölaite

näyttö sähkölaite

Olutpullo (lasi) kierrätys

oluttölkki kierrätys

ompelukone sähkölaite

oksat ja risut metsätähde

Pahvilaatikko kartonki

paistinpannu metalli

pakastin sähkölaite

palovaroitin sähkölaite

paristo vaarallinen jäte

parranajokone sähkölaite

partahöylä sekajäte

partaterä sekajäte

patja, verhoiltu energiajäte

patja, vaahtomuovia energiajäte

peitto energiajäte

pelastusliivit energiajäte

pelti metalli

pensassakset metalli

pensseli, kuiva sekajäte

perunalastupussi sekajäte

pesuaine, auton vaarallinen jäte

pesukone sähkölaite

peili, ei kehyksiä lasi ja keramiikka

pesuallas, metallia metalli

pesuallas, posliinia lasi ja keramiikka

pesusieni, vaahtomuovia energiajäte

pesuvati, muovia energiajäte

piirtoheitin sähkölaite

piirtoheitinkalvo sekajäte

piirustukset paperi

pilaantunut maa vaarallinen jäte

polkupyörä metalli

polkupyörän pumppu sekajäte

polttimo sekajäte

porakone sähkölaite

posliini lasi ja keramiikka

pressu sekajäte

puhelin sähkölaite

puhelinluettelo paperi

puutarhakaluste, metallia metalli

puutarhakaluste, muovia energiajäte

puutarhaletku sekajäte

puutavara, kyllästetty vaarallinen jäte

purukumi sekajäte

pyyhekumi sekajäte

pölykapseli, muovia energiajäte

pölyimuri sähkölaite

pölyimurin pussi sekajäte

Rakennuslevy rakennuspuutavara

raketti ota yhteyttä poliisiin

rasvankeitin sähkölaite

rautakanki metalli

rei´ittäjä metalli

reppu sekajäte

retkikeitin metalli

rikkaimuri sähkölaite

rikkaruoho biojäte

romuauto valtuutettu 

 vastaanottopiste

rotanmyrkky vaarallinen jäte

ruohonleikkuri metalli

ruokajäte biojäte

ruokailuväline metalli

ruosteenirrotusaine vaarallinen jäte

ruuvi metalli

Saha metalli

sahanpuru rakennuspuutavara

saippua sekajäte

sakset metalli

sanomalehti paperi

sateenvarjo sekajäte

saumauslaasti kiviaines

sauvat sekajäte

siima energiajäte

siivouskemikaali vaarallinen jäte

siivousliina sekajäte

silikoni, kuiva sekajäte

silityslauta sekajäte

silitysrauta sähkölaite

silote vaarallinen jäte

stereolaite sähkölaite

styrox energiajäte

sukkahousut energiajäte

sukset sekajäte

sulake sekajäte

sytytysneste vaarallinen jäte

sytytystulppa sekajäte

Tahranpoistoaine vaarallinen jäte

tapetti sekajäte

tapettiliisteri, kuiva sekajäte

taskulamppu sekajäte

teepussi biojäte

teippi sekajäte

televisio sähkölaite

teltta energiajäte

terveyssiteet sekajäte

tetrapakkaus kartonki

tietokone sähkölaite

tiili kiviaines

tikkataulu sekajäte

tinneri vaarallinen jäte

tiskiharja energiajäte

tiskirätti energiajäte

torjunta-aine vaarallinen jäte

trimmeri sähkölaite

tuhka, jäähtynyt sekajäte

tuikun kuori metalli

tulostimien väriainesäiliöt sekajäte

tulostin sähkölaite

tuolin pehmuste energiajäte

tupakantumppi sekajäte

tussi sekajäte

tuttipullo energiajäte

tuulettimet sähkölaite

tuulilasi lasi ja keramiikka

tuulilasinpyyhin energiajäte

tv-antenni metalli

tyyny energiajäte

työkalu metalli

tärpätti vaarallinen jäte

Ulkotuli, met.kuoret metalli

ulkotuli,muovikuoret energiajäte

uudenvuoden tina metalli

uunin puhdistusaine vaarallinen jäte

Vaateripustin sekajäte

vaatteet energiajäte

vaippa sekajäte

valaisin sähkölaite

valokuva energiajäte

valokuvan negatiivi energiajäte

valurautapata metalli

vaneri rakennuspuutavara

vasara metalli

vedenkeitin sähkölaite

vene, lasikuituinen sekajäte

venemoottori metalli

verho energiajäte

verkko energiajäte

videokasetti sekajäte

viemäriputki, metallia metalli

viemäriputki, muovia energiajäte

viivoitin energiajäte

villavaatteet energiajäte

virveli sekajäte

vuodevaatteet energiajäte

Yleiskone sähkölaite

Ämpäri, muovinen energiajäte

Öljy vaarallinen jäte

öljyiset jätteet vaarallinen jäte

öljysäiliö, lasikuitua sekajäte

öljysäiliö, terästä metalli


