
LAJITTELUSTA JA KERÄYSPISTEIDEN SIJAINNISTA 
SAAT LISÄTIETOJA EKOKYMPIN NETTISIVULTA!

LAJITTELUASEMAT
HYRYNSALMI 
Tervatie 9, 89400 Hyrynsalmi
044 710 0121
Avoinna ma 9–15, to 12–18

KUHMO 
Jaurakatu 3, 88900 Kuhmo
044 071 0076
Avoinna ti 12–18, pe 9–15

PALTAMO 
Kylänpurontie, 88300 Paltamo
044 710 0131
Avoinna ma 12–18, to 9–15

PUOLANKA 
Puhdistamontie 1, 89200 Puolanka
044 710 0123 
Avoinna ma 12–18, to 9–15

RISTIJÄRVI 
Viitostie 61, 88400 Ristijärvi
044 710 0122
Avoinna ti 9–15, pe 12–18

SOTKAMO 
Lietekuja 4, 88610 Vuokatti
044 710 0124
Avoinna ma 8–14, to 12–18

SUOMUSSALMI 
Moisiovaarantie 17, 89600 Suomussalmi
044 071 0075 
Avoinna ti 12–18, pe 9–15

VAALA 
Nahkasalmentie 1, 91700 Vaala
044 710 0129
Avoinna ti 9–15, pe 12–18

Palvelemme arkisin klo 9–17

   08 636 616    

Ekokymppi asiakaspalvelu

info@ekokymppi.fi               www.ekokymppi.fi  chat
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MAJASAAREN JÄTEKESKUS 
Mustantie 500, 87900 Kajaani
08 687 0157
Avoinna ma 8–18, ti–pe 8–16

HUOMIOI JÄTTEEN 
VAARALLISUUS
Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla 
haitallisia tai vaarallisia ihmisille ja ympäristölle.

Jätteiden hyödyntämisen ja turvallisen käsittelyn tärkein edellytys on, 
että vaaralliset jätteet lajitellaan pois muiden jätteiden joukosta ja 
toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.

Vie vaaralliset jätteet Ekokympin järjestämään keräykseen, jossa ne 
otetaan vastaan kotitalouksilta veloituksetta.

Välittömästi 
myrkyllinen

Syttyvä Vakava 
terveysvaara

Ympäristölle 
vaarallinen

Paineenalaiset 
kaasut

Hapettava Syövyttävä Terveyshaitta Räjähtävä

TUNNISTA VAARAN MERKIT
Oheiset merkit tuotteessa kertovat, että kyse on vaarallisesta jätteestä.
Aina merkkiä ei ole, joten vaaralliset jätteet on opittava tuntemaan.
Ole valppaana!
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Lajitteluasemat ovat avoinna touko-elokuussa myös parillisten 
viikkojen lauantaina klo 10–13. Lisäksi Sotkamon lajitteluasema 
palvelee kesäkuukausina perjantaisin klo 12–18.

Kiitos kun lajittelet!

Se alkaa 
Sinusta!

BIOJÄTTEESTÄ MAANPARANNUSAINETTA 
JA ENERGIAA
Kompostista saa puutarhaan hyvää maanparannusainetta. Erilliskeräykses-
sä biojäte kompostoidaan laitosmaisesti tai käsitellään biokaasulaitoksessa. 
Biokaasulla tehdään kaukolämpöä ja sähköä. Lopputuote käy vielä lannoit-
teeksi.

JÄTTEESTÄ RAAKA-AINEEKSI
Huolellisesti lajiteltuina hyötyjätteet käytetään uusien tuotteiden valmis-
tuksessa. Esimerkiksi paperista tehdään luettelo- ja sanomalehtipaperia, 
kartongista aalto  pahvia ja pakkauskartonkia, lasista uusia lasipakkauksia 
sekä metallista metalli pakkauksia ja uusia metallituotteita. Muovipakkauk-
sista valmistetaan uusiomuovituotteita, kuten muovisäkkejä ja -pusseja 
sekä muoviprofiileja erilaisiin tarkoituksiin. Tarkempia tietoja pakkaus-
jätteiden lajittelusta ja hyötykäytöstä löytyy sivulta rinkiin.fi.

JÄTTEESTÄ ENERGIAA
Jätteet, joita ei voi kierrättää uusien tuotteiden materiaalina, hyödyn-
netään energiaksi jätevoimaloissa, kuten Riikinvoimalla. 

KODIN
LAJITTELUOPAS

Mukana Yhteisessä jutussa ovat 
Ekokymppi, Jätekukko, Metsäsairila, Puhas, Ylä-Savon Jätehuolto ja Riikinvoima.

Pysy ajan hermolla jäteasioista!

 Käy tykkäämässä: 
 facebook.com/yhteinenjuttu
 Seuraa meitä:
 instagram.com/yhteinenjuttu



LAJITTELE OIKEIN JA VIE KERÄYKSEEN

VAARALLINEN JÄTE
Ekokympin järjestämiin 
vastaanottopisteisiin 
kotitalouksista 
veloituksetta

• Kovettumattomat 
 maali-, liima- ja 
 lakkajätteet, myös 
 näiden aerosolipullot
• Liuottimet kuten tärpätti, 
 tinneri ja asetoni
• Uudenvuoden tinat
• Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet 
 (esim. trasseli) ja öljynsuodattimet
• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä 
 niiden pakkaukset
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Myrkyt ja desinfiointiaineet

PARISTOT JA PIENAKUT
Myyntipisteisiin 
kotitalouksista 
veloituksetta

• Teippaa virtanavat 
 piiloon nappi- 
 paristoista sekä 
 muista litiumparistoista 
 ja -akuista, jotka tunnista Li-alkuisesta 
 merkinnästä
• Pussita vuotaneet paristot

LÄÄKEJÄTE
Apteekkeihin 
kotitalouksista 
veloituksetta

• Tabletit omissa 
 liuskoissaan tai 
 irrallisina 
 läpinäkyvässä pussissa
• Jodia sisältävät lääkkeet sekä solu- 
 salpaajat omissa pakkauksissaan
• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja 
 suihkepullot omissa pakkauksissaan
• Elohopeakuumemittarit pakattuina
• Neulat ja piikit pakattuina

SÄHKÖLAITTEET
Myyntipisteisiin uuden 
laitteen oston 
yhteydessä, lajittelu- 
asemalle tai muihin 
tuottajayhteisöjen 
hyväksymiin 
vastaanottopaikkoihin 
kotitalouksista veloituksetta

• Kaikki verkkovirralla, akulla tai 
 paristolla toimivat laitteet
• jääkaapit, pakastimet
• TV:t, tietokoneet
• Pölynimurit, kahvinkeittimet, 
 puhelimet, radiot
• Loisteputket, energiansäästölamput, 
 led-lamput

MITÄ JÄTTEITÄ SINÄ LAJITTELET ARJESSASI?
VIE KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN TAI EKOPISTEELLE

PAPERI KARTONKIPAKKAUKSET LASIPAKKAUKSET

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, 
 kuten jogurttipurkit, leikkele- ja 
 juustopakkaukset
• Pesuaine- ja shampoopakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. Laita 
likaiset pakkaukset sekajätteeseen.

• Vaatteet
• Kengät
• Kodintekstiilit

Vain ehjät ja puhtaat tekstiilit pussiin 
suljettuina. Laita käyttökelvottomat 
tekstiilit sekajätteeseen.

• Metallipurkit ja -kannet
• Alumiinifoliot
• Tyhjät ja kuivat maalipurkit

Metallipakkaukset suositellaan 
toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

Kiinteistökohtaisessa keräyksessä metalli- ja lasijäte 
voidaan laittaa samaan jäteastiaan.

LASI JA KERAMIIKKA
• Posliini, keramiikka
• Kristalli, peililasi
• Lasiastiat, opaalilasi
• Lasiset lääkepakkaukset

Vie kiinteistön lasinkeräykseen tai 
lajitteluasemalle / jätekeskukseen.

MUUT METALLIJÄTTEET
• Kattilat ja pannut
• Ruokailuvälineet
• Sähköjohdot, datakaapelit
• Muu kotitalouden pienmetalli

Vie kiinteistön metallinkeräykseen tai 
lajitteluasemalle / jätekeskukseen.

• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset
• Kirjekuoret
• Kopiopaperit
• Puhelinluettelot ja kirjat

Vie paperi keräykseen irrallaan. 
Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

• Maito- ja mehutölkit
• Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot
• Juomapakkausten kääreet
• Pahvilaatikot

Huuhtele likaiset pakkaukset. 
Litistä ja pakkaa tiiviiisti.

• Lasipurkit
• Pantittomat lasipullot

Lasipakkaukset suositellaan 
toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

METALLIPAKKAUKSET

TEKSTIILIT MUOVIPAKKAUKSET

Mietityttääkö tietyn roskan lajittelu? Hae ohjeet roskan nimellä 
www.ekokymppi.fi/lajittelun-abc

Lisätietoa pakkausjätteen lajittelusta www.rinkiin.fi
Löydä lähin ekopiste www.kierrätys.info

VIE KOMPOSTORIIN TAI 
BIOJÄTTEEN KERÄYSASTIAAN
BIOJÄTE
• Ruuantähteet
• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Kahvinporot, teepussit
• Talouspaperit
• Kukkamulta, kasvit

Imeytä nesteet. Pakkaa biojäte ennen 
keräysastiaan laittamista, älä käytä muovia.

LAITA SEKAJÄTE ENERGIAKSI -ASTIAAN
SEKAJÄTE ENERGIAKSI
• Likaiset pahvit, paperit ja 
 muovipakkaukset
• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
• Hygieniatuotteet
• Käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja 
 kodin tekstiilit
• Pölypussit ja siivousjätteet

Sekajäte hyödynnetään energiaksi ekovoimalaitoksessa.

• Tupakantumpit ja tuhka
• Purukumi
• Lemmikkieläinten kuivikkeet
• Pienet puuperäiset jätteet
• Hehku- ja halogeenilamput
• Muut kuin pakkausmuovit esim. lelut, 
pakastusrasiat, hammasharjat jne.

VIE LAJITTELUASEMALLE TAI JÄTEKESKUKSEEN
• Suuret jätteet ja jätekuormat
• Rakennusjäte
• Kiviaines

• Rakennuspuujäte 
• Käsittelemätön puujäte
• Metalliromu


