
    

 

         

      Eko-Kympin jätehuolto 2010  
 
 
MUUTOKSET JÄTEHUOLLOSSA 
  
Lajitteluaseman uusi sijainti 
Lajitteluasema siirtyy vuoden alussa Sarvelasta 
Jaurakkoon. Uusi osoite on Jaurakatu 3 
(kaupungin varastoalueen takana, liete-
kompostialueen vieressä). Aukioloajat säilyvät 
ennallaan: ti klo 12 - 18 ja pe klo 9 - 15. Lisäksi 
lajitteluasema palvelee kesäkuukausien (touko-
elokuu) parillisina lauantaina klo 10 – 13.  
Uusi lajitteluasema aloittaa toimintansa 
tiistaina 5.1.2010 alkaen. 
 
Uusi ekopiste valmistuu kesällä 
Uusi ekopiste valmistuu taajama-alueelle kesän 
aikana. Pisteelle tulee syväkeräyssäilöt paperille, 
kartongille, lasille ja pienmetallille, ja sen val-
mistuttua kaupunginvarikon ekopiste poistuu 
käytöstä. 
Lasinkeräys lopetettu jätehuoneissa 
Lasinkeräys on keskitetty taajamien ekopisteisiin 
sekä Rajakontin ja Lentiiran kaupan 
läheisyydessä oleville aluekeräyspisteille. 
  
 
EKO-KYMPIN JÄTTEENKERÄYSPISTEET KUHMOSSA 
 

  

Aluekeräyspisteet (sekajäte ja paperi) Ekopisteet (hyötyjätteiden keräyspiste) 
Akonpoukama, Akonpoukama Saarikosken kauppa  (keräyspaperi) 
Haukela, Hukkajärventie 2183 Sormulan kioski (keräyspaperi) 
Hietaperä, Pohjoispuolentie 2089 Vanha paloasema (keräyspaperi ja lasi) 
Härmänkylä, Vesiläntie 1 Kaupungin varikko (keräyspaperi, -kartoki, lasi ja metalli) 
Iivantiira, Kekkostie 4243 Lentiiran kaupan läheisyydessä oleva aluekeräyspiste (lasi) 
Jonkeri, Lieksantie 1963 Rajakontin kaupan läheisyydessä oleva aluekeräyspiste (lasi) 
Jämäs, Autiontie 3  
Kiviperänlahti, Kekkostie 1714  
Koskenmäki, Hyrynsalmentie 1655  
Kuhmonniemi, Hukkajärventie 100  
Lammasjärvi, Lammasjärventie 31  
Lauvuskylä, Lauvuksentie 5  
Lentiira, Käntinsalmentie 3  
Lentua, Ohtolantie 25  
Niva, Vuosangantie 10  
Saarela, Valtimontie 57  
Saunajärvi, Saunajärventie 1408  
Sumsa, Markenniementie 7  
Tervasalmi, Kanervantie 4  
Vartius, Liekinvaarantie 1628  

Lajitteluasema 
Lajitteluasema on oheisten jätelajien 
vastaanottopaikka, jonne yksityisasiakkaat voivat 
tuoda maksutta lajiteltua hyöty- ja 
ongelmajätettä, ja maksua vastaan energia- ja 
sekajätettä. Yrityksille palvelu on maksullista. 
 
Jaurakko, Jaurakatu 3 
puh. 044 071 0076 
avoinna ti 12 – 18, pe 9 - 15 
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Vie sähkölaiteromut Ekotorille (Pajakkakatu 26) ja lääkejätteet apteekkiin! 



    
   

       Lajitellen hyötykäyttöön!  

 
 

Lisätietoa: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi, Viestitie 2, 87700 Kajaani, puh. (08) 636 611  www.eko-kymppi.fi

 

• lasipullot, -purkit ja 
 -astiat 

• kristalli 
• keramiikka 
• posliini 

Keräyskartonki
 
• pahvilaatikot, ruskea 

voimapaperi ja 
kartonki  

• nestepakkaukset 
(maito- ja mehutölkit) 

• kuitupakkaukset 
(keksi- ja muropaketit, 
jauhopussit, 
munakennot jne) 

 

Pienmetalli 
 
• pantittomat tölkit 
• alumiinifoliot 
• metallikorkit ja -kannet
• kattilat, pannut, 

ruokailuvälineet 
• muu kotitalouksien 

pienmetalli 

 

Keräyspaperi 
 
• kaikki postiluukusta 

tullut paperi 
• sanoma- ja 

aikakauslehdet 
• mainokset ja 

kirjekuoret 
• luettelot ja kirjat 

(poista kovat ja 
muovitetut kannet) 

• kopio- ja 
tulostinpaperit 

 

Biojäte 
 
• ruoantähteet 
• kahvin ja teen porot 
• vihannesten ja 

hedelmien kuoret 
• kananmunankuoret 
• kukkamulta, 

kasvinosat 
• talouspaperit, 

lautasliinat 
Biojäte kompostoidaan itse tai 
toimitetaan erilliskeräykseen, 
josta tehdään sopimus paikall. 
jätehuoltoyrityksen kanssa 

Energiajäte 
 
• muovipakkaukset (ei 

PVC-muoveja) 
• likainen, märkä paperi, 

pahvi ja kartonki 
• keräysastiaan mahtuva 

puutavara (ei 
kyllästetty puu!) 

• pieni määrä tekstiiliä 
 
Energiajäte hyödynnetään 
energiantuotannossa. 
 

Sekajäte 
 
• PVC-muovit; esim. 

putket, letkut, pressut, 
sadeasut 

• alumiinifolioll. muovi-
pakk. esim. sipsipussit 

• hehkulamput 
• kengät, kumi, nahka 
• käyttökelvoton tekstiili 
• lasten vaipat ja muut 

hygieniatuotteet 
• videokasetit ja cd-

kotelot ja -levyt 

Eko-Kympin jätehuoltomääräysten mukaan vähintään neljän asuinhuoneiston kiinteistöillä on lajiteltava erilleen biojäte, 
energiajäte ja sekajäte. Useimmilla taloyhtiöillä on myös paperinkeräysastia. Myös alle neljän huoneiston kiinteistöjen on 
jätehuoltomääräysten mukaan lajiteltava biojäte erilleen sekajätteestä. Lisäksi taajama-alueella suositellaan energiajätteen 
erilliskeräystä. 

Hyötyjätteiden kierrättäminen on helppo tapa vähentää 
jätteistä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. Huolellisesti 
lajiteltua jätemateriaalia voidaan hyödyntää teollisuuden 
raaka-aineena, maanparannusaineena tai energiana. 
Suurimmissa asuinkiinteistöissä hyötyjätteille on yleensä 
omat jäteastiansa. Pienemmät asuinkiinteistöt voivat 
toimittaa hyötyjätteet biojätettä lukuun ottamatta Eko-
Kympin ekopisteisiin tai lajitteluasemille. 
Mikäli energiajätteen keräystä ei ole järjestetty, vie muovijäte 
lajitteluasemalle energiajäte- tai muovinkeräykseen tai laita 
se sekajätteeseen. 

Ongelmajäte 
 
• maalit, lakat, liimat 
• liuottimet, kemikaalit 
• hapot ja emäkset 
• öljyt, öljynsuodattimet 

ja muut öljyiset jätteet
• kasvinsuojeluaineet 
• ajoneuvojen akut ja 

niiden nesteet 
 

Älä sekoita ongelmajätteitä 
keskenään 
 
 

 

Käyttökelpoiset tavarat kierrätyskeskukseen tai kirpputorille. 
Korjauskelvottomat isot jäte-esineet lajitteluasemille. 
Ongelmajätteet viedään ongelmajätekeräykseen.  
Lääkejätteet apteekkiin muovipussiin pakattuna, liuskat ja 
tabletit poistettuina pakkauksista. Nesteet, tahnat, geelit 
alkuperäisissä pakkauksissa. Neulat suljettavissa 
muovipussissa. Jodia sisältävät lääkkeet sekä elohopea 
kuumemittarit erillään muusta lääkejätteestä.  
 
Lajittelun jälkeen jäljelle jää hyödyntämiskelvoton sekajäte, 
vie se kiinteistön omaan jäteastiaan.  


