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Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne kotitaloudet voivat aukioloaikoina tuoda kodin jätteitä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Yrityksille palvelu on maksullista.

Asiointi lajitteluasemalla
1.
2.
3.
4.
5.

Ilmoittaudu henkilökunnalle.
Seuraa ajo-opasteita ja kiertosuuntaa.
Asemilla on itsepalvelu. Pura jätteet ajoneuvosta ja nosta ne keräyslavoille.
Noudata oheisia lajitteluohjeita ja kysy tarvittaessa neuvoa henkilökunnalta.
Maksuliikenne hoidetaan laskutuksen kautta.

Lajitteluohjeet
Keräysvälineisiin vastaanotettavan jätekuorman maksimikoko on 3 m3. Kasoissa varastoitavia jätelajeja (rakennuspuujäte, metsätähde, haravointijäte, kiviainekset, paalatut/suursäkkiin pakatut maatalousmuovit) otetaan vastaan myös suurempia määriä. Vaarallisia jätteitä otetaan
vastaan vain pienerissä.

Muovipakkaukset (uusioraaka-aineeksi)
-

elintarvikkeiden muoviset pakkaukset
shampoo- ja pesuainepakkaukset
muovipullot, -kanisterit ja -purkit ja muovikassit, -pussit ja -kääreet
ei PVC-muovia!
Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. Laita likaiset sekajätteeseen.

Kartonkipakkaukset (uusioraaka-aineeksi)
- maito- ja mehutölkit, keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot
- juomapakkausten kääreet, pahvilaatikot
- Huuhtele likaiset pakkaukset. Litistä ja pakkaa tiiviisti.

Paperi (uusioraaka-aineeksi)
- kuivat ja puhtaat sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, kirjekuoret,
luettelot ja kirjat (kovat ja muovitetut kannet pois), kopiopaperit

Metalliromu (uusioraaka-aineeksi)
- kattopellit, kaapelit, metalliset huonekalut, polkupyörät, kattilat, vanteelliset renkaat, irralliset sähköjohdot, työkoneet (koneista poistettava öljyt ja
nesteet) ja kodin pienmetalli

Lasi (keramiikka, posliini, kristalli jne.)
- lasiastiat, ikkuna- ja peililasit, kristalli, keramiikka ja posliini (WC-istuimet
ja altaat ilman vesijohto- ja viemärilaitteita)
Vie lasipakkaukset Rinki-ekopisteelle.

Rakennuspuujäte
- rakennus- ja purkupuutavara, maalatut ja lakatut laudat, puurakennuslevyt
kuten MDF-levy, lastulevy, parketti, vaneri, laminaatti, puukuitulevy, puiset
huonekalut, liimapuu
- EI ovia, ikkunoita, karmeja / puitteita!

Saa sisältää magneettista metallia kuten saranoita ja nauloja, mutta ei alumiinia, sinkkiä, kuparia, messinkiä eikä valurautaa. Ei-magneettista metallia
sisältävä puujäte on rakennusjätettä, joka kuuluu sekajätteeseen tai rakennusjätelavalle.

Eristevillat (maksullinen)
- lasi- ja vuorivillaeristeet

Kiviainekset kuten betoni, tiili, klinkkeri
- betonikappaleet, kevytbetoni, tiilet laasteineen, laatat ja kaakelit

Kipsilevyjäte
-

saa sisältää tapettia, ruuveja, laastia ja laattoja

Haravointijätteet (Vaalassa vastaanotto jätevedenpuhdistamolla)
- lehti- ja neulaskarike ja ruohonleikkuujäte

Metsätähteet
- risut ja oksat ja puunrungot

Kannot
- tyveltään yli 5 cm paksut kannot ja juurakot, ei saa sisältää maa-aineksia
eikä kiviä (maa-aineksia sisältävät kannot hinnoitellaan rakennusjätteenä!)

Renkaat
- vanteettomat ajoneuvojen renkaat, sisuskumit, polkupyörän renkaat

Kyllästetty puu
- painekyllästämällä käsitelty vihreä ja ruskea puutavara, kreosoottikyllästetyt pylväät ja ratapölkyt

Asbesti
- putkieristeet, vinyylilaattalattiat, kuitusementti- ja kattolevyt ja -huovat,
kun valmistusvuosi on ennen 1987

Vaarallinen jäte
- ajoneuvojen akut, jäteöljyt ja öljyiset jätteet, maalit (myös kuivettuneet)
hapot, emäkset, liimat, liuottimet, kasvinsuojeluaineet, uudenvuoden tinat
ja eläinlääkejätteet
- nappiparistot ja muu paristojäte erilleen lajiteltuina!

Lääkkeitä / elohopeakuumemittareita / ruiskuja / neuloja ei oteta vastaan vie ne apteekkiin. Ilotulitteita ei oteta vastaan - vie ne poliisille.

Sähkölaitteet
- loisteputkilamput, jääkaapit, pakastimet, mikroaaltouunit, pölynimurit,
ompelukoneet, hiustenkuivaimet, kahvinkeittimet, ATK-laitteet, matkapuhelimet jne.

Sekajäte energiaksi (maksullinen)
- PVC-muovituotteet (sadeasusteet, kerniliinat, cd-kotelot, ns. syvävedetyt
pakkaukset kuten lelupakkaukset, vinyylihanskat, keinonahka, muovimapit, lattiamatot, putket, letkut, pressut)
- alumiinipinnoitetut pakkaukset (esim. sipsi- ja kahvipussit)
- pölyimuripussit, tuhka tiiviisti pakattuna
- vaipat ja muut hygieniatuotteet, hehku- ja halogeenilamput (EI energiansäästölamppuja!)
- käyttökelvottomat kengät ja tekstiilit
EI SUURIA JÄTE-ESINEITÄ!

Rakennusjäte, Huonekalut (maksullinen)
- lasi- ja vuorivillaeristeet, PVC-muovisen pressut ja kevytpeitteet, muoviputket ja -letkut, sähköasennusputket, muovimatot ja tapetit, vinyylilaatat,
ulko-ovet (al-peltiä sisältävät) ja ikkuna- ja ovikarmit, kattohuopa, tuhka ja
palamisjäte
- sohvat, nojatuolit ja joustinpatjat, joita ei ole purettu tai jotka sisältävät
metallia, nahkaa tai keinonahkaa
- hirvenperkuutähteet säkkiin pakattuna (luut, nahat, päät, lihastustähteet)

HUOM. Kun kotitalousasiakas tuo muuta kuin tavanomaisessa asumisessa syntyvää jätettä, peritään yrityshinnaston mukainen jätemaksu.

HINNASTO 2017 / Lajitteluasemat

KOTITALOUDET

YRITYKSET JA KUNNAT

alv:ton hinta
€/yksikkö

€ / yksikkö
(sis. alv 24 %)

alv:ton hinta
€/yksikkö

€ / yksikkö
(sis. alv 24 %)

Muovi (polttokelpoinen)

0,00

0,00

17,67

21,90 € / kuorma

Energiajäte, säkkimaksu 200 L

4,92

6,10 € / kpl

4,92

6,10 € / kpl

Energiajäte

11,85

14,70 € / m3

11,85

14,69 € / m3

Paperi

0,00

0,00

0,00

0,00

Metalliromu

0,00

0,00

0,00

0,00

Lasi ja keramiikka *

0,00

0,00

17,67

21,90 € / kuorma

Rakennuspuutavara

0,00

0,00

17,67

21,90 € / kuorma

Kiviainekset, palakoko < 150 mm *

0,00

0,00

17,67

21,90 € / kuorma

Kiviainekset, palakoko > 150 mm

0,00

0,00

105,26

130,52 € / m3

Kipsilevyjäte

0,00

0,00

65,60

81,34 € / m3

Haravointijätteet

0,00

0,00

17,67

21,90 € / kuorma

Metsätähteet

0,00

0,00

Kannot > 1 m

21,00

TUOTTEEN NIMI
HYÖTYJÄTTEET

3

26,04 € / m

17,67

21,90 € / kuorma

3

21,00

26,04 € / m3

MUUT JÄTTEET
Renkaat

0,00

0,00

0,00

0,00

Painekyllästetty puu

0,00

0,00

90,00

111,60 € / m3

Asbesti

0,00

0,00

127,10

157,60 € / m3

- säkkimaksu 200 ltr

6,39

7,92 € / kpl

6,39

7,92 € / kpl

- pienkuorma ≤ 1 m3, käyntimaksu

17,67

21,90 € / kpl

17,67

21,90 € / kpl

- pienkuorma > 1 m

26,83

33,26 € / m

3

26,83

33,27 € / m3

- rakennus- ja purkujäte > 1 m3

95,32

118,20 € / m3

95,32

118,20 € / m3

- eristemateriaalit

11,85

14,69 € / m3

11,85

14,69 € / m3

Yrityskäyttöön valm.sähkölaitteet
- pienet laitteet < 20 kg
- suuret laitteet > 20 kg

8,84
17,67

10,96 € / kpl
21,90 € / kpl

8,83
17,67

10,95 € / kpl
21,90 € / kpl

16,80

20,83 € / m3

16,80

20,83 € / m3

Sekajäte ja
rakennus / purkujäte

3

KULJETUSMAKSUT
> 1m3 kiviaineksia tai lasijätettä

* Kun kotitalous- tai yritysasiakas tuo yli kuution kuorman lasijätettä tai kiviaineksia (palakoko alle 150mm)
peritään jätemaksun lisäksi tilavuusperusteinen kuljetusmaksu

KOTITALOUDET
VAARALLISET JÄTTEET

YRITYKSET JA KUNNAT

alv:ton hinta
€ / yksikkö

€ / yksikkö
(sis. alv 24 %)

alv:ton hinta
€ / yksikkö

€ / yksikkö
(sis. alv 24 %)

Elohopea

0,00

0,00

28,50

35,34 € / kg

Emäkset

0,00

0,00

1,50

1,86 € / kg

Filmijäte

0,00

0,00

1,50

1,86 € / kg

Freonit

0,00

0,00

6,00

7,44 € / kg

Halonit

0,00

0,00

6,00

7,44 € / kg

Hapot

0,00

0,00

1,50

1,86 € / kg

Isosyanaatti

0,00

0,00

6,75

8,37 € / kg

Jäähdytysneste, jarruneste

0,00

0,00

0,83

1,03 € / kg

Kehitteet, kiinnitteet

0,00

0,00

0,83

1,03 € / kg

Kiinteät syanidipitoiset

0,00

0,00

6,75

8,37 € / kg

Kondensaattorit (ei PCB)

0,00

0,00

6,75

8,37 € / kg

Laboratoriokemikaali

0,00

0,00

6,75

8,37 € / kg

Leikkuuneste

0,00

0,00

1,05

1,30 € / kg

Liuottimet

0,00

0,00

0,45

0,56 € / kg

Loisteputket, -lamput, isot erät yli
300 kpl

17,66

21,90 € / kpl

17,66

21,90 € / kpl

Lääkejäte (eläinlääkkeet)

0,00

0,00

2,40

2,98 € / kg

Lyijyakut

0,00

0,00

0,00

0,00

Maali, liima, lakka, vaha, painoväri

0,00

0,00

1,02

1,26 € / kg

Painepakkaukset, aerosolit

0,00

0,00

1,02

1,26 € / kg

Paristot ja pienakut

0,00

0,00

0,00

0,00

PCB:tä sisältävät jätteet

0,00

0,00

6,75

8,37 € / kg

Puunkyllästysaineet

0,00

0,00

2,70

3,35 € / kg

Tartuntavaarallinen /
tuntematon jäte

0,00

0,00

6,00

7,44 € / kg

Torjunta- ja suoja-aineet

0,00

0,00

2,70

3,35 € / kg

Tynnyrin hävitysmaksu

0,00

0,00

30,00

37,20 € / kpl

Öljyjäte, emulsiot alle 100 L

0,00

0,00

17,67

21,90 € / kpl

Öljyjäte, emulsiot yli 100 L

0,00

0,00

0,23

0,29 € / kg

Öljyjäte, kiinteä, pastat, vaseliinit

0,00

0,00

0,57

0,71 € / kg

24,59

30,49 € / kpl

24,59

30,49 € / kpl

Öljysäiliöt, tyhjät

Lajitteluasemat Kainuussa
Kunta

Osoite

Puhelin

Avoinna

Hyrynsalmi

Tervatie 9
89400 Hyrynsalmi

044 710 0121

ma 9-15, to 12-18

Kuhmo

Jaurakatu 3
88900 Kuhmo

044 071 0076

ti 12-18, pe 9-15

Paltamo

Kylänpurontie
88300 Paltamo

044 710 0131

ma 12-18, to 9-15

Puolanka

Puhdistamontie 1
89200 Puolanka

044 710 0123

ma 12-18, to 9-15

Ristijärvi

Viitostie 61
88400 Ristijärvi

044 710 0122

ti 9-15, pe 12-18

Sotkamo

Lietekuja 4
88610 Vuokatti

044 710 0124

ma 8-14, to 12-18

Suomussalmi

Porokankaantie 1
89600 Suomussalmi

044 071 0075

ti 12-18, pe 9-15

Vaala

Nahkasalmentie 1
91700 Vaala

044 710 0129

ti 9-15, pe 12-18

Ekokympin yhteystiedot
Hallinto: Viestitie 2, 87700 Kajaani
08 636 611, info@ekokymppi.fi
Avoinna ma–pe 9–15
Vuosilaskutuksen asiakaspalvelu:
08 636 616, laskutus@ekokymppi.fi
Avoinna ma–pe 9–17
Majasaaren jätekeskus:
Mustantie 500, Kajaani, 08 687 0157
majasaari@ekokymppi.fi
Avoinna: ma 8–18, ti–pe 8–16
Ekokymppi verkossa:
ekokymppi.fi, keräyspistehaku: kierrätys.info
Fb: Kurre Kainuulainen, Snapchat: ekokymppi
Twitter: @ekokymppi
Blogit: Kurrenkerho ja Ekoaviisi
Ekoaviisi-uutiskirje, tilaus: www.ekokymppi.fi

ja touko-elokuussa
pe 12-18

HUOM!

Kesäkuukausina
(touko-elokuu) lajitteluasemilla on
ylimääräinen
aukiolopäivä
parillisten viikkojen
lauantaina
klo 10–13!

