
Joulu
järjes
Alumiinivu
Metallinkerä
lajitteluasem
 
Glögipullot
Palautuspul
lasinkeräyks
Kartonkitölk
kartonginke
lajitteluasem
 
Joulukortit
Käytä askar
sekajättees
 
Joulukukat
Kasvinosat 
koristeet ja 
 
Joulukuusi
Kuivata ja p
kompostorii
Auralaan.  
 
Kinkunliem
Hyödynnä li
jäänyt rasva
käärittynä b
viemäriin! 
 
Kukkien kä
Kääre- ja si
Sanomaleh
paperinkerä
 
Kynttilät ja
Suosi hauta
Steariini, ky
tai sekajätte
 
 

un jätte
styksee

oat,- foliot j
äykseen eko
malle. 

t ja –tölkit 
llot kauppaa
seen ekopist
kit litistettyinä
eräykseen ek
malle. 

t ja -kalenter
rtelussa tai la
een. 

t 
ja mullat kom
nauhat ener

i 
pilko polttopu
n tai vie lajitt

mi ja –rasva 
iemi kastikke
a ja laita kom
biojätteeseen

ääreet 
lkkipaperit e
det puhtaina

äykseen. 

a tuikkujen m
alyhtyjä, joihi
ynttilänpätkät
eeseen. 

eet 
en 
a metalliset
pisteelle tai 

n. Muut lasip
teelle tai lajit
ä ja sisäkkäin
kopisteelle ta

rit 
aita energia-

mpostiin tai b
rgia- tai sekaj

uuksi, haketa
teluasemalle

eissa. Jähme
mpostiin tai sa
n. Ei kinkunra

nergia- tai se
a ja kuivina 

metallikuore
n voi vaihtaa
t ja hautakyn

t esineet  

pullot 
teluasemalle

n pakattuina 
ai 

tai 

biojätteeseen
jätteeseen.

a seosaineek
e / Kajaanin 

etä jäljelle 
anomalehtee
asvaa 

ekajätteesee

et 
a kynttilän. 
nttilät energia

e. 

n, 

ksi 

en 

en. 

a- 

M
Tu
ko
 
La
se
al
 
P
M
pa

P
Te
m

S
ve
E

U
S
m
la
 
Ilo
K
rä

E
E
jä
no
uu
su

Li

pu
La
w
w

Metalliosat ja 
uikut voit my
oululaisille, li

ahjanauhat
ekajätteesee
lumiinia) sek

akkaukset
Muovit ja styro

ahvi- ja karto

aristot ja pie
eippaa parist

myyntipisteisii

ähköiset jou
eloituksetta v
ntringissä. 

udenvuode
äästä seuraa

metallinkeräyk
ajitteluasema

otulitteet 
äytettyjen ilo

äjähtämättöm

kokymppi jo
kokympin toi

ätekeskus pa
ormaalisti. Jo
udenvuoden
uljettuina. 

isätietoja Ek

uh. 08 636 6
ajitteluasema

www.ekokymp
www.kierratys

tuikkukuoret 
yös antaa Tu
sätietoa www

ja -paperit e
n. Kiiltävät la
ajätteeseen.

oksit seka- ta
onkilaatikot k

enakut 
tojen navat p
n. 

uluvalot otet
vastaan lajitte

ntinat 
avaan vuotee
kseen ekopis
lle. 

otulitteiden jä
mät poliisille. 

ouluna 
imisto, lajitte
lvelevat uude
ouluaattona, 
päivänä kyse

kokympin jä

615, 044 710
at ja niiden a
ppi.fi/keräysp
s.info 

t metallinkerä
ikkujahtiin os
w.tuikkujahti

energia- tai 
ahjapaperit (
. 

ai energiajätt
kartonginkerä

piiloon ja pal

taan kotitalo
eluasemilla j

en tai vie ne 
steelle tai 

ätteet sekajät

eluasemat ja 
envuodenaa
joulupyhinä 

eiset toimipis

äteneuvonna

0 0069, 044 0
aukiolot: 
pisteet tai 

äykseen. 
sallistuville 
.fi 

sisältävät 

teeseen ja 
äykseen. 

auta 

uksilta 
a Kajaanin 

tteeseen ja 

Majasaaren 
attona 31.12 

ja 
steet ovat 

asta:  

071 0067 


