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Ekokymppi kampanjoi 

Lajittele	biojäte!	
Säästät	ympäristöä	ja	euroja! 
 
 
Ekokympin jäteneuvonnan pääteema on tänä 
vuonna biojätteen lajittelu. Miksi se on tärkeää ja 
miten se käytännössä hoidetaan; nämä ovat 
”Lajittele biojäte!” -kampanjan keskeiset aiheet.  
 
Kampanja on jo aloitettu Sotkamossa. Tällä viikolla 
Sotkamon kirjastolla on näyttely jätteen lajittelusta. 
22.4. kunnan valtuustosalissa on yleisötilaisuus 
biojätteen lajittelusta. Lisäksi Ekokympin Kurre-
orava on mukana monessa tapahtumassa niin 
Sotkamossa kuin muuallakin Kainuussa.  
 
Sekajäteroskiksen peikko pilaa kaiken 
Biojäte on peikko roskapussissa, kertoo Ekokympin 
orava Kurre Kainuulainen. Kurre tietää, että 
Ekokympin joulukuussa 2014 tekemän 
jätetutkimuksen mukaan kainuulaisen kotitalouden 
roskapussi sisältää biojätettä 30%.  
”Kauhea määrä! Voi ei, biojäte pilaa kaiken, jos se 
on sekajätteen seassa!”  

Mitä Kurre sillä tarkoittaa, miksi se pilaisi kaiken?  

Siksi, että sekajäte päätyy poltettavaksi ja 
hyödynnettäväksi energiana. Märkä biojäte on 
lämpöarvoltaan surkeaa, ja toisaalta ruokajätteen 
sisältämä suola on haitallista minkä tahansa 
polttolaitoksen tekniikalle.  Sitä paitsi 
velvoittavathan jo jätehuoltomääräyksetkin 
Kainuussa lajittelemaan biojätteen – velvoite 
koskee ihan kaikkia asuinkiinteistöjä, myös loma-
asuntoja. Lisäksi sekajäte on kuluttajalle kallista, 
koska käsittelymaksussa on rutkasti valtiolle 
tilitettäviä veroja. Miksi siis täyttää sekajätepönttöä 
painavalla biojätteellä ja maksaa siitä kalliisti?   
 
Biojätepeikko on saatava pois roskapussista! 

Lajittele biojäte 
Jos et vielä ole lajitellut biojätettä, nyt on aika 
aloittaa se. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa: voit tehdä 
sopimuksen biojäteastian tyhjennyksestä 
jätehuoltoyrityksen kanssa tai voit kompostoida 
biojätteet itse. Molemmissa vaihtoehdoissa pitää 
keittiössä olla keräysastia hedelmien ja vihannesten 
kuorille ja ruuantähteille ynnä muulle maatuvalle  

 

 

 

jätteelle. Keittiön bioastia voi olla esimerkiksi pieni 
sankko tai jätevaunussa oleva roska-astia, ja se 
tyhjennetään joko omaan kompostoriin tai pihan 
keräysastiaan. Keittiön bioastiassa on syytä käyttää 
maatuvaa pussia tai sanomalehdenaukeamaa, ellei 
jäte päädy omaan kompostoriin.  

Ekokympin neuvojilta saat ohjeita kompostointiin tai 
erilliskeräyksen järjestämiseen, www.ekokymppi.fi. 

Biojäte mullaksi tai biokaasuksi 
Biojätteestä saadaan kompostoimalla multaa ja 
mädättämällä biokaasua, joka voidaan hyödyntää 
energiana. Sekajätteen seassa se menee aivan 
hukkaan ja tulee jätteen tuottajalle kalliiksi.  
 
Kun lajittelet biojätteen ja toimitat sen takaisin 
luonnon kiertoon, luonto ja kukkarosi kiittävät. 
Biopeikkoakaan ei enää näy, iloitsee Kurre. 
 
Sari Komulainen, neuvoja-tiedottaja, Ekokymppi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Taustalla biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto 
 
Lainsäädäntö ohjaa jätehuoltoa siihen suuntaan, että 
kaatopaikat häviävät lähes kokonaan Suomesta. Ensi 
vuoden alusta alkaen biohajoavaa jätettä ei saa enää 
sijoittaa kaatopaikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaatopaikoille saa sijoittaa enää vain eristevilloja, 
mineraaliaineksia ja tuhkaa.  

   Kaatopaikkakielto on taustalla myös sille, että 
kainuulainen sekajäte kuljetetaan tulevaisuudessa 
Leppävirralle ekovoimalaitokseen, jossa tuotettu 
energia hyödynnetään Varkauden Aluelämpö Oy:ssä. 
Tällä hetkellä sekajäte jalostetaan Ekokympissä 
kierrätyspolttoaineeksi, joka hyödynnetään energiana 
muun muassa Jepualla, Pankakoskella ja Kajaanissa 
(KAVO). 


