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Kesämökin jätehuolto 
järjestykseen 
 
 

1. Roska-astiat mökkikeittiön allaskaappiin  

– mökkikeittiön kaapistoon vähintään kaksi 
roska-astiaa. Yhteen astiaan lajitellaan 
biojätteet ja toiseen sekajätteet. Jos 
kaapissa on tilaa useammille roska-astioille, 
niihin voit lajitella tarpeen mukaan 
esimerkiksi lasia tai metallia. 

 
2. Sekajätteet keittiökaapista Ekokympin 

aluekeräyspisteelle tai omaan roskapönttöön  

– Jos sinulla on oma sekajäteroskis, jonka 
jätehuoltoyritys tyhjentää, huomioi 
Ekokympin jätehuoltomääräykset liite 1 
”Keräysvälineitä, -paikkoja ja –tiloja 
koskevat tekniset perusvaatimukset”, 
www.ekokymppi.fi>taksat ja määräykset. 
 
Tyhjennysväli sovitaan suoraan 
jätehuoltoyrityksen kanssa, mikäli se on 
enintään 8 viikkoa. Pitempää tyhjennysväliä 
voit hakea Ekokympistä. Tyhjennysväli on 
oltava säännöllinen ja ennalta sovittu. 

– Jos viet sekajätteet Ekokympin 
aluekeräyspisteelle, lähin keräyspiste löytyy: 
www.kierrätys.info -palvelusta 

3. Biojäteroskis keittiökaapista tyhjennetään 
kompostoriin tai kompostoivaan käymälään. 
Kompostointiohjeita saat Ekokympistä.  
 

Bioporukka = kompostointia yhdessä naapurin 
kanssa. Kun alat naapurin kanssa bioporukkaan 
tämän vuoden aikana, Ekokymppi lahjoittaa 
porukkalaisille keittiön biojäteastian. Lisätietoa: 
ekokymppi.fi > palaako pottu? > bioporukka 

 
4. Ohjeistus 

– merkitse / tarroita kaikki roska-astiat 

– tarkempia lajitteluohjeita löytyy joka kotiin 
jaetusta Ekokympin kalenterista ja 
verkkosivustolta www.ekokymppi.fi. 

 

 

 

 

 

5. Lajittele sekajäte ja biojäte erilleen 

– biojäteastiaan kasvisten ja hedelmien 
kuoret, kahvinporot suodatinpusseineen, 
kukkamulta, kasvinosat, ruoantähteet 

– sekajäteastiaan kahvi- ja sipsipussit, 
hehkulamput, vaipat ja terveyssiteet, cd-
levyt koteloineen, muovipakkaukset ja 
tekstiilit. 

6. Kannattaa kerätä erilleen myös lasi-, metalli- ja 
kartonkipakkaukset sekä sanoma- ja 
aikakauslehdet. Vie ne markettien pihoilla oleville 
RINKI-ekopisteille. Ekopisteet ja muut keräyspaikat: 
www.kierrätysinfo.fi 

7. Vanhat repaleiset vaatteet ja muut tekstiilit 
kuuluvat sekajätteeseen. Hyväkuntoiset ja puhtaat 
tekstiilit voit viedä muovipussissa ekopisteiden UFF-
laatikoihin tai kirpputoreille. 

8. Vaaralliset jätteet (jäteöljyt, -maalit, -liuottimet, 
torjunta-aineet jne.) ja sähkölaitteet (jääkaapit, 
televisiot, matkapuhelimet, kahvinkeittimet, 
loisteputkilamput jne.) otetaan maksutta vastaan 
Ekokympin lajitteluasemalla.  

9. Suuret jäte-esineet ja –kuormat kuten 
remonttijätteet, polkupyörät ja huonekalut otetaan myös 
lajitteluasemalla aukioloaikoina vastaan. Hyötyjäte 
pienkuormana on maksutonta. Maksuton vastaanotto 
myös puutarhajätteille – muista kuitenkin lajitella 
oksat ja haravointiroskat erilleen.  

Lajitteluasemilla vain seka- ja energiajätteestä peritään 
maksu. Lajitteluasemat ja muut keräyspisteet: 
www.kierrätysinfo.fi 

10. Jätteen poltto on kielletty. Vain lämmityksen 
yhteydessä saa polttaa paperia, pahvia, kartonkia ja 
käsittelemätöntä jätepuuta.  

Lisätietoa  www.ekokymppi.fi Chat-kanava kello 9 -20 
ja jäteneuvonnastamme: 044 071 0067, 044 710 0069, 
info@ekokymppi.fi 

Hyvää kesää! 
toivoo Ekokymppi 

PS. Kääntöpuolella  lajitteluasemien yhteystiedot ja 
aukioloajat 



 

Sekajäte energiaksi 

‐ Muovijätteet 

‐ Kahvi‐ ja sipsipussit 

‐ Kumi ja nahka 

‐ Tekstiilit ja kengät 

‐ Videokasetit, hehkulamput ja 

halogeenilamput 

‐ Likaiset / märät pahvit ja 

paperit 

‐ Vaipat ja muut 

hygieniatuotteet 

‐ Lääkkeiden 

läpipainopakkaukset 

 

 

 

 

 

Tiesitkö, että sekajäte  

ei enää mene kaatopaikalle, 

vaan poltettavaksi?  

Siksi on tärkeää, että  

laitat roskapussiin vain 

poltettavaa roskaa.  

Voit laittaa sekajäte‐ 

roskikseesi kaikkea muuta  

paitsi biojätettä, vaarallista 

jätettä, sähkölaitteita,  

metallia ja lasia.  

 

KIITOS KUN LAJITTELET! 

 

Ekokympin lajitteluasemat ja Majasaaren jätekeskus 

Majasaaren jätekeskus  ma 8-18, ti-pe 8-16, Mustantie 500, puh. 08 687 0157 (ei la-aukioloa) 

Hyrynsalmi   ma 9-15, to 12-18, jätevedenpuhdistamo, puh. 044 710 0121 

Kuhmo  ti 12-18, pe 9-15, Jaurakatu 3, puh. 044 071 0076 

Paltamo  ma 12-18, to 9-15, Kylänpurontie, puh. 044 710 0131 

Puolanka   ma 12-18, to 9-15, jätevedenpuhdistamo, puh. 044 710 0123 

Ristijärvi  ti 9-15, pe 12-18, Viitostie 61, puh. 044 710 0122 

Sotkamo   ma 8-14, to 12-18, Lietekuja 4, puh. 044 710 0124 

Suomussalmi   ti 12-18, pe 9-15, Moisiovaarantie 17, puh. 044 071 0075 

Vaala  ti 9-15, pe 12-18, Nahkasalmentie 1, puh. 044 710 0129 

Kesäkuukausina lajitteluasemilla on ylimääräiset aukioloajat joka toinen lauantai.  

Nämä lisäpäivät ovat 7.5., 21.5, 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8. ja 27.8. 

Lajitteluasemat ovat näinä lauantaina auki kello 10 - 13.   

 

 

 


