Lajitteluohjeet
Kiinteistön jätesäiliöihin:
Biojäte

Energiajäte

Sekajäte energiaksi

• ruoantähteet
• kahvin ja teen porot
• vihannesten ja hedelmien
kuoret
• kananmunankuoret
• kukkamulta, kasvinosat
• talouspaperit, lautasliinat

• muovit ja styroksi
(ei PVC-muoveja)
• likainen, märkä paperi,
pahvi ja kartonki
• keräysastiaan mahtuva
puutavara (ei kyllästetty
puu!)

• PVC-muovit esim. putket,
letkut, pressut, sadeasut
• kahvi- ja sipsipussit yms.
• kumi, nahka, kengät
• vaipat ja muut hygieniatuotteet
• videokasetit ja cd-kotelot
ja -levyt
• hehku- ja halogeenilamput
• tekstiilijäte
ekstiilijäte

Mikäli kiinteistöllä ei ole
energiajätteen keräystä,
laita yllä olevat jätteet
sekajäteroskikseen.
oskikseen.

>

- Ekovoimalaitos
Leppävirralla
- laitoksen polttoaineena
on sekajäte, josta
tuotetaan
> kaukolämpöä
> sähköä
- sekajätteen seassa ei
saa olla biojätettä, lasia,
metallia eikä vaarallisia
jätteitä.

Kiitos,
kun lajittelet!
Rinki-ekopisteelle:

RINKI Oy:n palvelunumero ma-pe 7-21, la 9-18: 0800 133 888

Paperi

Kartonki

Lasi

Metalli

• postiluukusta tulleet paperit
• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset ja kirjekuoret
• luettelot ja kirjat
(poista muovitetut ja
kovat kannet)
• kopio- ja tulostinpaperit

• aaltopahvipakkaukset
• kartonkitölkit
• kartonkiset salaatti- ja
einesvuoat yms.
• muro- ja keksipaketit
• paperipussit ja -kassit
• pizzalaatikot, munakennot
• kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien
hylsyt
• käärepaperit, juomien
kartonkiset/aaltopahviset
pakkaukset

• lasipullot
• lasipurkit

• säilyketölkit
• pantittomat juomatölkit
• metallikannet, -korkit ja
-sulkimet
• alumiinivuoat, -foliot ja
-kannet
• täysin tyhjät ja kuivatut
maalipurkit
• täysin tyhjät ja paineettomat aerosolipullot
• kotitalouden pienmetalli

Pullonkauluksia ja
etikettejä ei tarvitse
poistaa.

Huolelllisesti
lajitellut jätteet käytetäänApteekkiin:
hyödyksi joko teollisuuden
Kauppaan:
raaka-aineena, maanparannusaineena tai energiana.

Käyttökelpoiset
tavarat viedään kierrätyskeskukseen tai kirppuLajitteluasemalle:
torille. Puhtaat ja käyttökelpoiset tekstiilit ja kengät voi viedä myös
ekopisteelle UFF-vaatekeräykseen. Korjauskelvottomat suuret
Lääkejätteet
Paristot,
pienakut hyötyjätteille
Vaarallinen
jäte
Sähkölaitteet
jätetavarat
ja tekstiilierät
sekä vaaralliset
jätteet viedään lajitteluSuurimmissa
asuinkiinteistöissä
on yleensä omat
asemalle.
jäteastiansa. Pienemmät asuinkiinteistöt voivat toimittaa hyötyjätteetTeippaa
biojätettä
lukuunpiiloon
ottamatta
tai lajitteluasemille. ja
Tuo alkuperäispakkauksissaan
• maalit, liimat, lakat
• verkkovirralla, akulla tai
virtanavat
ja ekopisteisiin
Lääkejätteet
viedään
apteekkiin muovipussiin
pakattuna,
liuskat ja
erillään toisistaan:
paristolla
toimivat laitteet
• liuottimet,
kemikaalit
pussita vuotaneet paristot.
tabletit
pakkauksista. Nesteet,
tahnat,
geelit alkuMikäli energiajätteen keräystä ei kiinteistöllä
ole järjestetty, vie
• öljytpoistettuina
ja öljyiset jätteet
• jääkaapit,
pakastimet,
TV:t,
• elohopeakuumemittarit
peräisissä
pakkauksissa.
Neulat
suljettavissa
muovipulloissa.
Jodia
muovijäte lajitteluaseman muovin- tai energiajätteen
keräykseen
•
hapot
ja
emäkset
tietokoneet
jne.
• nesteet, tahnat, geelit
sisältävät
lääkkeetakut
sekä elohopea kuumemittarit
erillään
muusta
tai laita se sekajätteeseen.
• ajoneuvojen
• loisteputket,,
energian• jodivalmisteet
lääkejätteestä.
• kasvinsuojeluaineet
säästölamput, led-lamput
• bromivalmisteet
Biojäte kompostoidaan itse tai tehdään sopimus
keräyksestä jäte• sytostaatit
Lajittelun jälkeen jäljelle jää sekajäte, joka kuuluu kiinteistön
huoltoyrityksen kanssa.
omaan jäteastiaan.

Lisätietoa:

ekokymppi.ﬁ > lajitteluohjeita

ekokymppi.ﬁ > Lajittelun ABC

ekokymppi.ﬁ > kiinteistön jätehuolto

Suomussalmen
jätekeräyspisteet
Rinki-ekopisteet

Lajitteluasema

ovat keräyspisteitä, joissa otetaan vastaan kotitalouksien
pakkausjätettä - kartonkia, lasia ja metallia.
Lisätietoa: Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy, rinkiin.ﬁ
Ekopisteillä on myös paperinkeräys ja UFF:n tekstiilinkeräys, johon voi
tuoda käyttökelpoista kodin tekstiiliä.

Pölykangas, Porokankaantie 1, 89600 Suomussalmi
Puh. 044 071 0075
Avoinna ti 12 - 18, pe 9 - 15 ja kesäkuukausina (touko-elokuu)
parillisten viikkojen lauantaina klo 10 – 13.

Suomussalmen Tokmanni/K-Market, Risteentie 12
Kirkonkylän Siwa, Rahtimiehentie 1
Suomussalmen S-Market, Ämmänkatu 2
Yksittäiset paperinkeräyspisteet: Hakakatu 2, Kiannonkatu 10, Koskenlaskijantie 20, Lahnatie 2, Rahtimiehentie 1, Ruukin koulu

Aluekeräyspisteet
- asumisessa syntyvän sekajätteen keräyspisteitä
- käyttöoikeus on vain vuosimaksun maksaneilla talouksilla
- aluekeräyspisteillä myös paperinkeräys, johon käyttöoikeus
kaikilla talouksilla.
Ahjola, Luolasuontie 4
Alanne, Moisiovaarantie
Ala-Vuokki, Kuhmontie 310
Hossa, Hossantie 278 A
Hulkonniemi, Kullanperäntie 1
Jumaliskylä, Moisiovaarantie 152
Juntusranta, Kauppatie 4
Korpela, Kyröntie 93
Korte, Myllylahdentie 1
Myllylahti, Myllylahdentie 168
Näljänkä, Näljängäntie 45

Peranka, Perangantie 1
Pesiö, Pesiönrannantie 2
Pesiönlahti, Myllyläntie 1
Piispajärvi, Viitostie 806 A
Pyhäkylä, Pyhäkyläntie 3
Raatteenportti, Raatteentie P-alue
Saarivaara, Kuhmontie 484
Kiannanniemi, urheilukenttä
Sakara, Liepantie 9
Vaaranniva, Vaarannivantie 35 E
Vääkiö, Leväkoskentie 159

Paristonkeräyspisteitä on paristoja myyvissä kauppaliikkeissä

Lajitteluasema on alla olevien jätelajien vastaanottopaikka,
jonne kotitaloudet voivat aukioloaikoina tuoda maksutta
lajiteltuja hyötyjätteitä ja vaarallisia jätteitä, ja maksua vastaan
seka- ja energiajätettä. Yrityksille palvelu on maksullista.

Jätelajit:
vaarallinen jäte
sähkölaitteet
rakennuspuutavara
kyllästetty puu
asbestijäte
risut, oksat
haravointijäte
kannot
renkaat
kipsilevyjäte

Vie lääkejätteet apteekkiin.

katso www.recser.ﬁ

Maksuton jäteneuvonta
Tilaa neuvojamme tai Kurre neuvontakäynnille!
Kurre Kainuulainen on Ekokympin orava, joka opastaa sinua jäteasioissa. Ota yhteyttä Kurreen tai jäteneuvontaamme: kurre@ekokymppi.ﬁ
tai info@ekokymppi.ﬁ.
Kurren löydät myös Facebookista!

Säännöllisesti julkaistava Ekoaviisi
Tilaa sähköinen uutiskirjeemme Ekoaviisi verkkosivuiltamme
www.ekokymppi.ﬁ. Ekoaviisista löydät ajankohtaiset jätehuollon uutiset.

Twitter @ekokymppi
Blogit ekoaviisi.blogspot.ﬁ, kurrenkerho.blogspot.ﬁ
Snapchat ja Instagram ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Viestitie 2, 87700 Kajaani, puh. 08 636 611, www.ekokymppi.ﬁ

kiviaines
metalli
lasi (posliini, kristalli, keramiikka, taso- ja peililasi)
laitospolttokelpoinen muovi
paperi
sekajäte (maksullinen)
energiajäte (maksullinen)
rakennusjäte (maksullinen)

Etsi lähin keräyspiste:
www.kierratys.info

