
EKOPOSTI
Jätehuollon asiakasjulkaisu 
Tammikuu 2020

Muhos, Utajärvi, Tyrnävä, Liminka



Sisällys

EKOpostin pääkirjoitus .................................... 2

Tervetuloa EKOpostin lukijaksi  ........................... 3

Jätteiden vastaanottopaikat ........................4 – 5

Vastaanotettavat jätteet ..................................6 – 7

Hinnasto 2020   .............................................8 – 9

Lajitteluohjeet kotitalouksille   ................10 – 23

Pakkausmuovi  ............................................ 10 – 11

Pakkausmuovin keräyspisteet  ...........................11

Biojäte .........................................................12 – 13

Lasipakkaukset ................................................. 14

Metallipakkaukset  ............................................ 15

Kartonkipakkaukset ........................................... 16

Keräyspaperi ......................................................17

Polttokelpoinen jäte  ......................................... 18

Sähkö- ja elektroniikkajäte (SER-jäte)   .............. 19

Vaarallinen jäte  ................................................. 20

Paristot ja lääkejätteet   ..................................... 20

Puujäte  ............................................................. 21

Painekyllästetty puujäte   .................................. 21

Rakennus-, purku- ja remonttijäte ..................... 22

Asbestijäte ........................................................ 22

Ylijäämämaat, pilaantumaton maa-aines  .......... 22

Maatalouden muovijätteet  

ja maatalouden vaaralliset jätteet ...................... 23

Hevoset ............................................................ 23

Vinkkejä ........................................................... 24

EKOpostin pääkirjoitus

Jätehuollon uusi aikakausi on lähtenyt käyntiin 
Limingan, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven 
kuntien alueella vauhdikkaasti. Valmistelua tähän 
kuntien yhteiseen ponnistukseen on tehty parin 
vuoden ajan ja monta asiaa jouduttu selvittä-
mään ennen kuin on nykytilanteeseen päästy.

Jätehuollon ja kierrätyksen vaatimukset sekä 
tavoitteet ovat EU tasolla kovat. Jotta pysymme 
kehityksen tahdissa, on ajatusten käännyttä-
vä hakemaan elinvoimaa kiertotaloudesta ja 
nähtävä kuntataloudessa tärkeänä positiivisena 
voimana oma määräysvalta tämän merkittävän 
toiminnan ympärillä.

Utajärven kunnassa on näkynyt positiivisesti 
elinvoimankehityskentällä meidän oma jäte-
huoltoalue. Kuntien yhteistyö on vahvistunut 
merkittävästi hankkeen aikana. Elinvoiman 
vahvistumiseen tarvitsemme vahvaa kuntien 
välistä yhteistyötä sekä vahvoja yritysten kanssa 
solmittuja kumppanuuksia, kuten kilpailutuksen 
voittaneen Kempeleen Jätekuljetus Ky:n kanssa 
tehty jätehuollon palvelusopimus Lakeuden 
EKOn alueen jätteiden vastaanotosta, käsittelys-
tä ja eteenpäin toimittamisesta sekä neuvon-
nasta.

Olen omasta puolestani ylpeä tästä neljän 
kunnan vastavirtaan tehdystä ponnistuksesta 
ja olkaa myös te kaikki EKO lakeuden alueen 
kuntalaiset. Järjestelmä on ensimmäinen laatu-
aan Suomessa ja murtaa myyttejä jätehuollon 
monopoliasetelmissa.

Aina kaikkeen uuteen sisältyy monenlaista 
epätietoisuutta, toiminnan alkukankeutta ym. 
muuta asiaa, joita parannetaan koko ajan kun 
toiminta etenee ja vakiintuu. Kuntalaisten palaut-
teet ja toiveet ovat tärkeä kehittämisen lähtö-
kohta, joten antakaa palautetta toiminnasta. Nyt 
meillä on mahdollista tällä ratkaisulla kehittää 
yhdessä jätehuoltoa raaka-aineita tuottavaksi 
kiertotalouden toimintaympäristöksi.

Totean tähän loppuun Utajärven kuntastrategi-
an mukaisesti ”TEHDÄÄN PIKKUISEN PAREM-
MIN”.

Hyvää talven jatkoa toivottaa
Petri Leskinen 
Elinympäristöjohtaja Utajärven kunta
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Tervetuloa EKOpostin lukijaksi

Ekoposti on Lakeuden EKO -alueen asiakaslehti. 
Ekoposti jaetaan vuosittain jokaiseen kotiin. Seuraa-
va EKOposti jaetaan toukokuussa 2020.  

Vuoden 2018 alusta alkaen on Lakeuden EKO 
toiminut Limingan, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven 
kuntien jätehuoltoviranomaisena. Irtautuminen Ou-
lun Kiertokaari Oy:stä ja uuden jätehuollon operoi-
jan, Kempeleen Jätekuljetus Ky:n, toiminta alkoivat 
tämän vuoden alussa.  

Alku onkin ollut varsin tapahtumarikas. Muhoksen 
jäteaseman paikka vaihtui heti muutaman kuukau-
den jälkeen saadun asiakaspalautteen vuoksi. Myös 
Limingan jäteasema etsi uutta paikkaa Ekokortte-
lin ympäristöluvan kumoamisen jälkeen. Kesällä 
jäteasemat olivat ensimmäistä kertaa auki myös 
lauantaina ja syksyn alussa kunnat aloittivat pakka-
usmuovin keräyksen, joka onkin saanut kiitettävän 
vastaanoton. Tarvetta RINKI-ekopisteiden pakkaus-
muovin täydentäville keräyksille on siis ollut!

Lakeuden EKO:n alue ja organisaatio on varsin 
pieni, mikä toisaalta luo haasteita, mutta toisaalta 
sallii tehdä muutoksia määräyksiin ja toimintoihin 
verraten lyhyellä ajalla. Jatkossakin otamme mielel-
lämme vastaan palautetta ja vinkkejä miten voimme 
uudistaa toimintaamme. 

Lisätietoa Lakeuden EKO:n toiminnasta antaa 
ympäristösuunnittelija Pihla Hasan 050 3240 963, 
lakeudeneko@liminka.fi.

Jätehuoltoviranomainen seuraa tehostetusti 
jätehuoltoon liittymättömiä kiinteistöjä vuonna 
2020, jotta kaikki kiinteistöt saadaan jätehuollon 
sekä niistä aiheutuvien kustannusten piiriin. 
Kaikkien kiinteistöjen, sekä vakituisten että vapaa-
ajan asuntojen, on kuuluttava järjestettyyn jätehuol-
toon. Lakeuden EKO:n alueella on voimassa kiinteis-
tön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistön 
omistaja tekee jätehuoltosopimuksen valitsemansa 
jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Yhdyskuntajätteiden 
lisäksi tähän kuuluvat myös sako- ja lietekaivoliet-
teiden tyhjennykset. Lakeuden EKO:n alueella ei 
lähetetä omaa, erillistä jätemaksua/ekomaksua, 
vaan kiinteistöt maksavat jätemaksun jäteastioiden 
tyhjentämisestä jätteenkuljetusyritykselle. Kotitalo-
udet kilpailuttavat itse jätteen kuljetuksen ja tekevät 

sopimukset jätekuljetusyritysten kanssa. 
Jätehuoltopalvelut on myös mahdollista hankkia 

yhdessä naapureiden kanssa, kuten vapaa-ajan kiin-
teistölle voi naapurusto hankkia yhteisen jäteastian, 
josta aiheutuvat jätehuoltokustannukset jaetaan so-
vitussa suhteessa kimppa-astian käyttäjien kesken. 
Alueen jätteenkuljetusyrityksiltä voi kysyä tarjousta 
jätehuoltopalveluista. 

Tutustu Lakeuden EKO:n alueen jätehuoltomää-
räyksiin: www.lakeudeneko.fi/maaraykset/

Ennen sähköisen asiointipalvelun avaamista, 
anomukset ja ilmoitukset tehdään lomakkeilla. Lo-
makkeita löytyy Lakeuden EKOn sivuilta ja kuntien 
infopisteissä. 

Alueen uudet jätehuoltomääräykset astui-
vat voimaan 31.3.2019 alkaen, pois lukien 
pykälä 16. 

Uusia asioita: 
►keittiöbiojätteen kompostoinnista tulee 
tehdä ilmoitus 
►yli 1000 hengen tapahtumasta tulee esittää 
jätehuoltosuunnitelma
►omatoimisesta jätevesilietteiden käytöstä 
tulee tehdä ilmoitus (uusi asia Utajärvellä)

Huomioitavaa: 
►Kaikilla kiinteistöillä tulee olla 
jätekuljetussopimus sekä säännölliset 
jäteastioiden tyhjennysvälit 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ei soitosta 
tyhjennyksiä! (ohjeet/jätesopimus).
►Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä 
(tyhjennysvälin pidentäminen ja 
tyhjennyksien keskeyttäminen, poikkeukset 
kiinteistöittäisestä jätteenkeräyksestä; kimpat/
aluekeräyspisteet) tulee anoa Lakeuden 
EKO:lta.
►Katso tulevat muutokset kiinteistöjen 
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteisiin (pykälät 10 
ja 11). 
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Jätteiden vastaanottopaikat

Jäteasemalla 
tarkoitetaan mobiilia 
tai kiinteää jätteiden 
vastaanottopistettä, 
jonne toimitetaan 
pienet määrät 
jätteitä, jätemaksu 
perustuu määrään 
tai kappaleeseen, 
sekä vastaanotet-
tavien jätejakeiden 
määrä ja aseman 
aukioloajat ovat 
suppeammat. 

Lajitteluasemalla 
tarkoitetaan kiinteää 
jätteiden vastaanot-
topistettä, jonne voi 
toimittaa isommat 
määrät jätteitä, 
jätemaksu perus-
tuu painoon sekä 
vastaanotettavien jä-
tetakeiden määrä ja 
aseman aukioloajat 
ovat laajemmat. 

Liminka

Selkämaantie 22, (Tupos)
91910 LIMINKA
Aukioloajat:  
Maanantaisin klo 14 – 18
Kesäisin parillisen viikon  
lauantai klo 10–14 (1.5.–31.8.)
puh: 044 3542 134

Muhos

Nokiantie 31
91500 MUHOS
Aukioloajat:  
Keskiviikkoisin klo 14 – 18
Kesäisin (1.5.–31.8.) parillisen  
viikon la klo 10–14
puh: 044 3542 134

Tyrnävä

Mestarintie 12
91800 TYRNÄVÄ
Aukioloajat:  
Torstaisin klo 14 – 18
Kesäisin parittoman viikon  
lauantai klo 10–14 (1.5.–31.8.)
puh: 044 3542 134

Utajärvi

Mustikkakankaantie 10
91600 UTAJÄRVI
Aukioloajat:  
Tiistaisin klo 14 – 18
Kesäisin (1.5.–31.8.) parittoman  
viikon la klo 10–14
puh: 044 3542 134

Lakeuden EKO:n alueen 
kuntien jätehuollon ope-
ratiiviset palvelut tuottaa 
Kempeleen Jätekuljetus. 
Kempeleen Jätekulje-
tus vastaan Limingan, 
Muhoksen, Tyrnävän ja 
Utajärven jäteasemien 
sekä Kempeleen lajitte-
luaseman toiminnasta, 
jätteiden vastaanottami-
sesta ja kierrättämises-
tä. Jätteiden vastaan-
ottopisteet löytyvät 
jokaisesta Lakeuden 
EKO:n alueen kunnista; 
Limingasta, Muhokselta, 
Tyrnävältä ja Utajärvel-
tä. Lisäksi jätteitä voi 
toimittaa Kempeleen 
lajitteluasemalle.
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► Tuodessasi jätteitä käy ensin toimistolla 
(harmaa rakennus vasemmalla sisäänkäynnin 
luona). Toimistolta saat toimintaohjeet jättei-
den viemiseen sekä tuodessasi maksullisia 
jätteitä ohjeet vaakaukseen.
► Huomaa, että sinun tulee ajaa useam-
man kerran vaa’alle, jos sinulla on useita eri 
maksullisia jätejakeita, jotta jätteet punnitaan 
oikean hinnan mukaan; esim. rakennus- ja 
remonttijätteitä sekä polttokelpoista jätettä. 
► Asemalla on paikalla henkilökuntaa, jotka 
auttavat teitä mielellään. Henkilökunta voi 
myös tarkastaa, että olette oikeutettu käyttä-
mään palvelua (Lakeuden EKOn alueen kun-
talainen). Kempeleen lajitteluasema palvelee 
myös yritysasiakkaita. 

Utajärvellä kiertävä  

keräys kyläkeskuksissa

Kotitaloudet voivat tuoda 
keräysautoon ainoastaan 
maksuttomia jätteitä, ei siis 
remontti- ja rakennusjätteitä. 
Keräysautoon voi toimittaa 
sähkölaitteita, metallia ja 
energiansäästölamppuja, 
loisteputkia, hyötyjätteitä: 
pakkausmuovia, lasipakkauksia, 
pienmetallia, kartonkia/pahvia 
ja paperia sekä vaarallisia 
jätteitä. Vaarallisilla jätteillä on 
määrärajoitteet. 

Utajärven kunnan alueella järjestetään touko-
kuussa ja syyskuussa 2020 kiertävä erilliske-
räys. Keräysauto tulee kiertämään Utajärvellä 
seuraavasti

Aikataulut ja keräyspisteet: Lauantaina 
16.5.2020 ja lauantaina 12.9.2020

klo: 10.00 – 10.30  
Ahmas – Kylätalo Katajisto: Ahmasjärventie 2 

klo: 11.15 – 12.30  
Sanki – Vanha koulu / kylätalo: Puutturintie 3

klo: 13.00 – 13.30  
Juorkunan kylätalo Havula: Puolangantie 365, 
Utajärvi

klo: 14.00 – 14.30  
Särkijärvi – Rauhala kylätalo: Kurimotie 1 

Kempeleen lajitteluasema

Ekohaka 7   
90440 KEMPELE  
Aukioloajat: Ma – Pe klo 7 – 16 
puh: 08 5620 310

Kempeleen lajitteluasemalla 
maksut määräytyvät jätteen 
todellisen painon ja jätehinnaston 
mukaisesti. Vähimmäismaksua ei 
ole käytössä. 
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Vastaanotettavat jätteet

Voit tuoda veloituksetta jäteasemille Kempeleeseen, Liminkaan, Muhokselle, Tyrnävälle ja Utajärvelle 
seuraavat tuotteet:
►kotitalouden risu- ja puutarhajätteet (henkilöauton peräkärrykuorma)
►puhdas puujäte (henkilöauton peräkärrykuorma)
►metallia, myös metallipakkausjäte
►lasipakkausjäte
►kartonki- ja pahvipakkausjäte
►keräyspaperi
►kotitalouden pakkausmuovijäte
►sähkö- ja elektroniikkajätettä (SER-jäte)
►Vaaralliset jätteet huomioiden määrärajoitukset
►Lisäksi Kempeleen lajitteluasemalle voi toimittaa veloituksetta vaatekeräykseen soveltuvat käyttökelpoiset 
vaatteet.

Kuntalaisten tulee jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittaa vaarallinen jäte vähintään kerran vuodessa 
jäte- tai lajitteluasemalle. Kuntalaisilta veloituksetta vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle on annettu mää-
rärajoitukset. Rajoituksien ylimenevältä osalta peritään käsittelymaksu.

Määrärajoituksilla varmistetaan, että jäte on peräisin kotitaloudesta eikä yrityksestä. Esimerkiksi isoissa 
astioissa/tynnyreissä tuodut öljyt katsotaan olevan yritystoiminnasta peräisin. Tyhjätkään öljypakkaukset 
eivät kuulu muovinkeräykseen, joten niissä on kätevää tuoda myös vaihdettu öljy kierrätykseen.

Vastaanotettavien jätteiden määrärajoitteet: 
● pohja- ja pintakäsittelyaineet (esim. maali, lakka, lahonsuoja) 5 prk
● aerosolipullot 10 kpl
● öljy 5prk (kuluttajapakkaus)
● öljynsuodattimet 3 kpl
● kiinteät öljyiset jätteet (öljyrätit, imeytysaineet) 3 kg,  
● liuottimet, bensiinit, polttoöljyt, jarru- ja jäähdytinnesteet yht. 10 l (astiatilavuus)
● torjunta-aineet, hapot ja emäkset 1 kg tai 1 l
● moottoriajoneuvojen akut 5 kpl – ei rajaa pienakuille 
● isot kodinkoneet (jääkaappi, pakastin, kuivausrumpu, pesukone) 3 kpl  
   – ei rajaa kodin pienlaitteille (leivänpaahdin, imuri, kahvinkeitin, televisio, mikro, ym.)
● loisteputket 5 kpl 
● kyllästetty/käsitelty puu 1 m3 – ei rajaa puhtaalle puulle
● risut, oksat ja haravointijäte henkilöauton peräkärry
● Risut ja oksat lajitteluasema yli henkilöauton peräkärry
● puhdas maa-aines (vain Kempeleeseen!) henkilöauton peräkärry
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Kotitaloudet voivat toimittaa seuraavia jätteitä  
Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven jäteasemille maksua vastaan:
► lajittelematon seka-/rakennusjäte: 60 €/henkilöauton peräkärrykuorma (sis. alv 24 %)
► lajittelematon seka-/rakennusjäte: 15 €/enintään 240 l jätekuorma (sis. alv 24 %)
Suuremmat jäte-erät Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven alueelta vastaanotetaan Kempeleen lajitte-
luasemalla. Myös maa-aineskuormat vastaanotetaan Kempeleen lajitteluasemalla. 

Lisäksi kotitaloudet voivat toimittaa Kempeleen lajitteluasemalle jätteitä maksua vastaan. Maksu määräytyy 
Kempeleen lajitteluasemalla jätteen painon perusteella (€/tonni) hinnaston mukaisesti. 

Suurempien maa-aineserien, yli määrärajoitukset ylittävät vaaralliset jätteet tai muiden jätteiden osalta, 
ota yhteyttä Kempeleen Jätekuljetuksen neuvontaan puh: 08 5620 310 tai sähköposti: neuvonta@kempe-
leenjatekuljetus.fi. Myös Lakeuden EKO:n alueen kunnista voi suoraan tiedustella mahdollisuutta ylijäämä-
maiden vastaanottoon.

Maksaminen: 
Kaikilla jäteasemilla sekä Kempeleen lajitteluasemalla maksu joko kortilla tai käteisellä.   
Vähimmäismaksua ei ole käytössä.
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Hinnasto vuosi 2020

Kuntavastuulle kuuluva jäte, kuluttajahinnasto

Jätejae alv 0 % alv 24 %

Polttokelpoinen jäte sekä rakennus- ja remonttijäte 

lajittelematon sekajäte lajitteluasemalle 132,26 €/t 164,00 €/t 
lajittelematon sekajäte jäteasemalle ha peräkärry 48,39 €/kpl 60,00 €/kpl 
lajittelematon sekajäte jäteasemalle jätesäkki 240 l 12,10 €/kpl 15 €/kpl 
Huonekalujen erillishinnasto (jäteasemalla)*: 
sohva 16,13 €/kpl 20,00 €/kpl
kulmasohva 32,26 €/kpl 40,00€/kpl 
nojatuoli 12,10 €/kpl 15,00 €/kpl 
muut kuin puiset tuolit (esim. pehmustetut tuolit, keittiötuolit) 8,06 €/kpl 10,00 €/kpl 
runkopatjat 16,13 €/kpl 20,00 €/kpl 
vaahtomuovi- ja petauspatjat 4,03 €/kpl 5,00 €/kpl 
Puiset ja metalliset huonekalut (materiaalit erillään) enintään 1 m3 veloituksetta 

Rakennus- ja remonttijäte

lajittelematon rakennusjäte lajitteluasemalle 132,26 €/t 164,00 €/t 
lajittelematon rakennusjäte jäteasemalle ha peräkärry 48,39 €/kpl 60,00 €/kpl 
lajittelematon rakennusjäte jäteasemalle jätesäkki 240 l 12,10 €/kpl 15 €/kpl 
tiili-, betoni- ja laattajäte suuret erät (lajitteluasema) 45,00 €/t 55,80 €/t 
lajiteltu tiili-, betoni- ja laattajäte pienkuorma (lajitteluasema) 32,26 €/kpl 40,00 €/kpl 

Puujäte

puhdas, käsittelemätön puu veloituksetta 
käsitelty puu enintään ha peräkärry veloituksetta 
käsitelty puu yli ha peräkärry (lajitteluasema) 45,00 €/t 55,80 €/t 
painekyllästetty puu enintään 1 m3 veloituksetta 
painekyllästetty puu yli 1 m3 (lajitteluasema) 290,00 €/t 359,60 €/t 

Puutarha- ja metsäjäte

haravointijäte enintään ha peräkärry veloituksetta 
haravointijäte yli ha peräkärry (lajitteluasema) veloituksetta 
oksat ja risut enintään ha peräkärry veloituksetta 
oksat ja risut yli ha peräkärry (lajitteluasema) veloituksetta 
kantojäte (lajitteluasema) 71,75 €/t 88,97 €/t 

Maa-ainekset

puhtaat maa-ainekset enintään ha peräkärry (lajitteluasemalle) 10 €/kpl 12,40 €/kpl 
puhtaat maa-ainekset yli ha peräkärry (lajitteluasema) 20,00 €/t 24,80 €/t 

Metallijäte ja renkaat

Isot metallijätteet (suuret erät lajitteluasemalle) veloituksetta 
renkaat (vanteettomat) veloituksetta 
renkaat vanteineen 64,52 €/t 80,00 €/t 
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Jätejae alv 0 % alv 24 %

Hyötyjätteet

pakkauslasi, -metalli, kartonki/pahvi, pakkausmuovi ja paperi veloituksetta 

Puhtaat ja ehjät tekstiilit ja vaatteet (vain lajitteluasemalle) veloituksetta

* Erillishintojen hintakatto 60 €/kuorma

Jätejae alv 0 % alv 24 %

Lamput

loisteputket yli 5 kpl 0,24 €/kg 0,30 €/kg 
led- ja energiasäästölamput ei rajoitusta 

Pohja- ja pintakäsittelyaineet

maalit, lahonsuojat, liimat, jne. yli 5 prk 1,77 €/kg 2,20 €/kg 
aerosolipullot yli 10 prk 1,77 €/kg 2,20 €/kg 

Öljyinen jäte

öljy yli 5 prk (kuluttajapakkaus) 0,24 €/kg 0,30€/kg 
kiinteä öljyinen jäte: öljyrätit, imeytysaineet yli 3 kg 1,21 €/kg 1,50 €/kg 
kiinteä öljyinen jäte: öljynsuodattimet yli 3 kpl 1,21 €/kg 1,50 €/kg 
tynnyrin hävitysmaksu (öljy kg mukaan) vain lajitteluasemalle 33,87 €/kpl 42,00 €/kpl 
IPC-kontin hävitysmaksu (öljy kg mukaan) vain lajitteluasemalle 116,94 €/kpl 145,00 €/kpl 

Muut vaaralliset nesteet

liuottimet, polttoaineet, jarru- ja jäähdytysnesteet, yli 10 l (astiatilavuus *) 0,73 €/kg 0,90 €/kg 
hapot ja emäkset yli 1 kg tai 1 l 1,98€/kg 2,45 €/kg 
torjunta-aineet yli 1 kg tai 1 l 1,65 €/kg 2,05 €/kg 

SER-jäte veloituksetta 
isot kodinkoneet (pesukone, jääkaappi, pakastin) 3 kpl 
pienet kodinkoneet (kahvinkeitin, imuri, mikro, tv) ei rajoitusta 

Akut veloituksetta 
moottoriajoneuvojen akut 5 kpl 
pienakut ja patterit ei rajoitusta 

Osa vaarallisista jätteistä esim. asbesti on aina maksullista. yrityshinnaston mukaan
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LAJITTELUOHJEET 
KOTITALOUKSILLE
Rinki-ekopisteet löydät osoitteesta: rinkiin.fi  

Pakkausmuovi

Pakkausmuoviin kuuluu:
► Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, 
     voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
► Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
► Muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
► Muovikassit, -pussit ja -kääreet
Kotitalouksista löytyy muitakin muovipakkauksia, jotka sopivat kerä-
ykseen: esimerkiksi tuubit, putkilot, EPS-pakkaukset ja vastaavat

Pakkausmuoviin ei kuulu:
► Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
► PVC-pakkauksia
► Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit,  
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Tuleeko korkit ja kannet irrottaa?  
Korkit, kannet ja vastaavat tulee irrottaa ja pistää 
keräykseen erikseen. Korkit ja kannet ovat useasti eri 
muovia kuin muu pakkaus. Muovilaadut tunnistetaan 
kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella. Eri muovit 
erotellaan toisistaan. Jos esimerkiksi vuoka ja kansi

kalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, niin lukulaite 
tunnistaa vain toisen. Osa pakkauksesta joutuu siten 
väärään ryhmään, mikä voi merkittävästi haitata 
kierrätystä. Muutkin irtoavat osat kuten pumppuosa 
pesuainepulloissa on hyvä pistää keräykseen erillään.

Kuinka puhdasta muovin tulee olla?
Muovipakkausten tulee olla ”talouspuhtaita” ennen 
laittamista keräykseen. Tämä tarkoitta sitä, että voit 
säilyttää pakkauksia esim. keittiössä vajaan viikon 
ilman hajuhaittoja. Käytä puhdistamiseen pieni määrä 

kylmää vettä tai pyyhkäise kostutetulla paperilla. Tis-
kin ”virutusvesi” on myös ekologista puhdistamista. 
Jos esim. rasvaa on paljon, ei pakkausta tule puhdis-
taa vaan se laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen. 
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Pakkausmuovin keräyspisteet
Lakeuden EKO:n alueen kunnissa on aloitettu pakkausmuovin keräys syyskuussa 2019. Uudet pakkausmuo-
vin keräyskontit sijaitsevat seuraavissa osoitteissa:  
Liminka: Vesikarintie 14, Tupos, (RINKI-ekopiste SALE Tupos)
Muhos: Mettäperäntie 1, Jokirinne,  (Rinki-ekopiste SALE Jokirinne)
Tyrnävä: Takalontie 7, Temmes (Temmestupa)
Tyrnävä: Kauttaranta 42, Murto (RINKI-ekopisteen vieressä)
Utajärvi: Laitilantie 13, Utajärvi (RINKI-ekopisteen vieressä Laitilantie 10 SALE)

Palautteet muovinkeräyksestä (astia täynnä, roskia ympärillä, jne.) tehdään suoraan kuntaan tai Lakeuden 
EKO:lle. Yhteystiedot löytyvät keräysastioista ja RINKI-ekopisteillä erillisestä kyltistä.

Lisäksi seuraavissa RINKI-ekopisteissä on alueellamme pakkausmuovin keräysastiat: 
Liminka: Tupoksentie 9, S-Market Liminka
Muhos: Valtatie 16, Muhos
Tyrnävä: Vanhatie 5, S-Market Tyrnävä

Muistathan, että kaikille alueemme jäteasemille sekä Kempeleen lajitteluasemalle  
voit viedä pakkausmuovia veloituksetta!

Mitä pakkausmuoville tapahtuu?
Erilliskerätty pakkausmuovi kuljetetaan Fortumin 
muovinjalostustehtaaseen Riihimäelle. Pakkausmuo-
vijätteistä jalostetaan raaka-ainetta, jota teollisuus 
käyttää uusiomuovituotteiden valmistamiseen. Näitä 
ovat esimerkiksi muoviset jätesäkit, muovipussit, 
-putket ja -levyt. Lisäksi muovipakkauksista voidaan 
valmistaa erimuotoisia ja -pituisia profiileja, esi-
merkiksi ulkokalusteita, lautoja, aitoja, liikenne- tai 
meluesteitä, laiduntolppia sekä sahapukkeja.

Kierrätyksessä pakkausjätemateriaali käytetään 
raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamiseen. 
Kierrätys on tärkeä osa kiertotaloutta – sen avulla 
minimoidaan materiaalihukka ja jätteen syntyminen 
sekä säästetään energiaa ja luonnonvaroja.

Lisätietoja Suomen Uusiomuovin sekä Ringin 
sivuilta; www.suomenuusiomuovi.fi  
ja www.rinkiin.fi 
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Biojäte 

Biojätteeseen kuuluu:
► vihannesten ja hedelmien kuoret
► ruuantähteet
► kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
► kalan perkeet
► pienet määrät multaa
► pienet luut
► lemmikkien pissalaatikoiden ja häkkien siivousjätteet, kun käytös-
sä on biohajoavat kuivikkeet (esim. puupohjaiset kuivikkeet)

Biojätteeseen ei kuulu mm.
► nestemäiset tuotteet
► biohajoavat vaipat ja siteet
► kissanhiekoista bentoniitti, savi tai hiekka
► imurin pölypussit
► muovi ja kumi
► nahka ja tekstiilit
► tupakan tumpit ja tuhka
► purukumi
► puutarhajätteet

LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE
Rinki-ekopisteet löydät osoitteesta: rinkiin.fi 

Mitä biojätteelle tapahtuu?
Erilliskerätty biojäte toimitetaan biojätteen 
tuotantolaitokselle, missä biojäte esikäsitellään 
tuotantolinjalla. Biojäte ensin murskataan ja val-
mistellaan mädätystä varten, missä mädättämällä 
saadaan tuotettua biojätteestä kaasua. Valmista 
biokaasua käytetään kaasuautojen polttoaineena 
sekä yritysten erilaisissa tuotanto- ja valmistus-
prosesseissa. 

Vinkki
Biojätteen voi kerätä ohueen muovipussiin, kuten 
leipäpussiin. Biojäte käsitellään tuotantolaitoksessa 
esikäsittelylinjastolla, jossa pussit revitään auki ja 
muovit otetaan pois biojätteen seasta. Paperipus-
si, sanomalehti sekä biohajoava pussi soveltuvat 
edelleen biojätteelle. Biojätteen kerääminen pussiin 
tai paperiin auttaa pitämään jäteastian puhtaampana 
sekä estää jätteen jäätymistä jäteastiaan. Voit myös 
käyttää isoa jätesäkkiä biojätteen keräysastiassa ja 

tuoda biojätteet astiaan sellaisenaan.
Valuta nesteet ja liemet pois biojätteen joukosta 

ennen biojäteastiaan laittamista. Ruokaöljyn voi 
imeyttää talouspaperiin ja laittaa biojätteeseen, 
mutta suuret määrät öljyä voi jähmettää ja laittaa 
biojäteastiaan. Nestemäisen öljyn voi myös kerätä 
suljettavaan muovipulloon, jolloin sen voi laittaa 
biojätteeseen. Lasipakkauksessa oleva nestemäinen 
öljy kuuluu polttokelpoiseen jätteeseen. 
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Bio- ja puutarhajätteen kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojä-
tettä sekä puutarhajätettä. 

Keittiöstä tulevaa biojätettä saa kompostoida vain 
sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, sulje-
tussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon 
haittaeläinten pääsy on estetty. Keittiöstä tulevan 
biojätteen kompostoinnista on aina ilmoitettava 
Lakeuden EKO:lle. 

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämät-
tömässä kompostorissa, esim. kompostikehikossa. 
Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille 
yleisille tai yksityisille alueille. Puutarhajäte, jota ei 
kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimises-
ti, voidaan toimittaa jäteasemille.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita 
ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä 
varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoi-
dussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten 
pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on 
estetty. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on 
vähintään yksi vuosi.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompos-
toida kiinteistöllä tai hyödyntää ravinteena pelloilla. 
Kompostoinnista on kerrottu jätehuoltomääräyksien 
pykälässä 13 sekä pienpuhdistamoiden lietteiden 
kompostoinnista §:ssä 31.

Oletko jo tutustunut Bokashiin? Se on edullinen 
vaihtoehto perinteisten kompostoreiden rinnalle. 
Bokashista ja kompostoinnista löydät lisätietoa mm. 
sivuiltamme www.lakeudeneko.fi ”ohjeet, kompos-
tointi”.

Risut, oksat, kannot ja puutarhajäte

Pienet kuormat (henkilöauton peräkärry) oksa- 
ja risujätettä voi toimittaa veloituksetta kaikille 
jäteasemille. Taloyhtiöiden suuret kuormat (esim. 
vaihtolava) risu- ja oksajätettä, voi toimittaa Kempe-
leen vastaanottopisteeseen. Suuria eriä ei vastaan-
oteta Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven 
pisteessä.  

Kantoja vastaanotetaan vain Kempeleen lajittelu-
asemalla. Kannoissa on yleensä hiekkaa ja maa-
ainesta, joka on hyvä puhdistaa kannoista ennen 
vastaanottopaikkaan toimittamista. Kantojätekuor-
mat punnitaan ja vastaanottomaksu määräytyy 
painon perusteella.

Puutarhajätettä ovat nurmikonleikkuu jäte, haravoin-
ti- ja lehtijäte ja kitkentäjäte. Juuri- ja nurmipaakut 
tulee puhdistaa mahdollisimman hyvin maa-ainek-
sista, jolloin ne voi laittaa puutarhajätteen sekaan. 
Multa ja multaiset nurmipaakut kuuluvat maa-ainek-
siin.  Puutarhajätteen voi viedä kaikille jäteasemille 
veloituksetta (henkilöauton peräkärrykuorma) tai 
kompostoida itse. Vastaanotetusta puutarhajät-
teestä valmistetaan kompostoimalla uutta multaa. 
Taloyhtiöiden suurien puutarhajätekuormien osalta 
toimitus tapahtuu ainoastaan Kempeleen toimipis-
teeseen. Suuret erät punnitaan ja maksu veloitetaan 
painon mukaan. 

Huomioithan, että jätteet eivät sisällä  
vieraskasvilajeja. tai niiden siemeniä.
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LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE
Rinki-ekopisteet löydät osoitteesta: rinkiin.fi 

Lasipakkaukset

Lasipakkauksiin kuuluu:
► lasipullot
► lasipurkit
Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa. Huuhtele likaiset 
lasipakkaukset tarvittaessa kylmällä vedellä. Palauta pantilliset lasipul-
lot kaupan palautusautomaattiin!

Lasipakkauksiin ei kuulu:
► Terveydenhuollon pakkauksia, kuten injektionestepulloja  
     ja ampulleja
► Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, 
     kuplamuovia
► Posliinia tai keramiikkaa
► Lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat, kahvipannut, kattiloiden ja pannujen kannet)
►  Kristallilasia
► Opaalilasia (esim. joissain kosmetiikkapakkauksissa tai koriste-esineissä)
► Ikkuna-, taso-, peili- tai autonlasia, rakennusjätettä
► Lamppuja tai valaisimia

Mitä lasille tapahtuu?
Lasipurkeista ja pulloista tehdään uusia pulloja ja purkkeja. Kerättyä lasijätettä voidaan hyödyntää esimer-
kiksi lasivillan ja vaahtolasin valmistuksessa. Kierrättämiseen kelpaamaton lasijäte hyödynnetään esimer-
kiksi tierakenteissa tai maanrakentamisessa. 
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Metallipakkaukset

Metallipakkauksiin kuuluu:
► säilyketölkit
► pantittomat juomatölkit 
► metallikannet, -korkit ja -sulkimet 
► alumiinivuoat, -foliot ja -kannet 
► maalipurkit, saa sisältää pienen määrän kuivunutta maalijätettä.
► tyhjät paineettomat aerosolipullot
► Kotitalouden pienmetalliesineet
► Kattilat ja paistinpannut 
► Aterimet, sakset ja käsityökalut 
► Muut pienet metalliesineet (naulat, ruuvit, helat ym.) 
► Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

Metallipakkauksiin ei kuulu:
► maalia sisältävät metallipurkit (vaarallinen jäte)
► ainetta/painetta sisältävät aerosolipullot (vaarallinen jäte)
► muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä,  styroksia, kuplamuovia
► suuret metalliromut
► sähköiset laitteet, kuten pesukoneet, sähköliesi, kylmälaiteet
► uuden vuoden tina (vaarallista jätettä)

Mitä metallille tapahtuu?
Kerätty metallijäte toimitetaan edelleen jatkojalostettavaksi ja raaka-aineeksi teollisuudelle. Tiesitkö, että 
metallin valmistaminen kierrätysraaka-aineesta kuluttaa yli kaksi kertaa vähemmän energiaa kuin metallin 
jalostaminen malmista.  

Vinkki
Yksinkertaisella testillä voit testata kuuluuko pakkausmateriaali metallinkeräykseen.  
Rutista pakkausta. Jos pakkaus jää ryttyyn eikä oikene, on sen paikka metallinkeräysastiassa. 

15



LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE
Rinki-ekopisteet löydät osoitteesta: rinkiin.fi 

Kartonkipakkaukset

Kartonkipakkausjätteeseen saa laittaa tyhjinä, puhtaina, kuivina, 
litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina:
► Aaltopahvilaatikot
► Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
► Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
► Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit
► Paperipussit ja -kassit
► Pizzalaatikot, munakennot 
► Kartonkiset kertakäyttöastiat 
► WC- ja talouspaperirullien hylsyt
► Käärepaperit, esimerkiksi kopiopaperin kääreet
► Juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit ja salkut

Kartonkipakkausjätteisiin ei kuulu:
► likaiset, märät pakkaukset ja pahvit
► pakkaukset, jotka sisältävät biojätettä
► Muovia, esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia

Mitä kartonkipakkausjätteelle ja keräyspaperille tapahtuu?
Kartonki toimitetaan käsittelylaitokselle ja paalataan. Sieltä materiaali kuljetetaan kartonkitehtaalle ja siitä 
valmistetaan mm. hylsykartonkia paperi- ja tekstiiliteollisuuden käyttöön.

Vinkki
Huuhtele ja valuta likaiset nestepakkaukset. Taittele kaikki pakkaukset litteiksi ja pakkaa ne sisäkkäin. Karton-
ki, kuten myös paperi on tärkeää saada materiaalina kiertoon; kotitalon uunissa poltettuna siitä aiheutuu 
pienhiukkasia ympäristöön sekä suuri määrä tuhkaa, mikä osaltaan myös lyhentää uunin käyttöikää, myös 
raaka-aine menetetään ja puun käyttöä ei saada pienemmäksi. 
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Keräyspaperi

Keräyspaperiin kuuluu:
► sanoma- ja aikakauslehdet
► mainosposti
► uusiopaperit
► kirjekuoret, myös ikkunalliset
► värilliset kopiopaperit

Keräyspaperiin ei kuulu:
► ruskeat paperikassit
► märkä tai likainen paperi
► folioidut pakkaukset
► styroksi, muovi

Mitä keräyspaperille tapahtuu?
Keräyspaperi toimitetaan käsittelylaitokseen, missä materiaali tarkistetaan ja sieltä materiaali kuljetetaan 
raaka-aineeksi joko paperiteollisuuteen tai selluvillaeristetehtaalle. 

Vinkki
Teippejä, etikettejä ja hakasia ei tarvitse poistaa keräyspaperista.
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LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE
Rinki-ekopisteet löydät osoitteesta: rinkiin.fi 

Polttokelpoinen jäte

Polttokelpoiseen jätteeseen kuuluu:
► muovitavarat, kuten rikkinäiset lelut, kumisaappaat, ämpärit ja 
letkut. (Huomioithan, että pakkausmuoville on oma erilliskeräys)
► hehku- ja halogeenilamput
► rikkinäiset astiat (posliini ja lasi) sekä peilit
► likaiset paperi-, pahvi- ja kartonkipakkaukset
► rikkinäiset vaatteet ja kengät
► vanhentuneet meikit
► kuumuutta kestävä lasi (esim. uunivuoka)
► hygieniatuotteet, kuten terveyssiteet, kertakäyttövaipat, tamponit
► tuhka ja tupakantumpit
► pölyimurin pussit
► Jäte, jota ei voida kierrättää, kuuluu polttokelpoisen jätteen astiaan.

Polttokelpoiseen jätteeseen ei kuulu:
► vaaralliset jätteet
► kierrätyskelpoiset materiaalit, joille on oma keräys, kuten biojäte, 
     kartonki, paperi, metalli, muovipakkaukset ja lasipullot ja –purkit
► Isot sekalaiset jätteet voi toimittaa jäteasemalle (esim. kalusteet) 

Vinkki
Jätehuoltokustannukset ovat menoerä, johon vaikutat vähentämällä polttokelpoisen jätteen määrää.  
Se onnistuu vaivattomasti, sillä suurin osa jätteestä on pakkausjätettä – helposti ja nopeasti lajiteltavaa. 

Mitä polttokelpoiselle jätteelle tapahtuu?
Tavoitteena on, että polttokelpoinen jäte vastaanotetaan käsittelylaitokselle, missä jätteestä lajitellaan hyö-
tykäytettävät materiaalit pois, kuten lasi- ja metallijäte, sekä biojäte. Tämän jälkeen hyötykäyttöön kelpaama-
ton materiaali toimitetaan polttoon, mistä jätteestä syntyy energiaa. 
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Sähkö- ja elektroniikkajäte (SER-jäte)

SER-jätteeseen kuuluu: 
► kuvaputkelliset laitteet kuten televisiot ja tietokoneiden näytöt
► pesukoneet 
► sähköliedet
► pölynimurit
► mikroaaltouunit
► kahvinkeittimet ja leivänpaahtimet
► radiot, puhelimet, laskimet
► tulostimet ja tietokoneet

Sähkölaitteet eivät kuulu polttokelpoisen jätteen sekaan.  
Kuluttajat saavat palauttaa vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet maksutta kierrätykseen. SER-jäte on 
tuottajavastuualaista jätettä, mikä tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla ja maahan-
tuojilla on velvollisuus järjestää maksuton vastaanottoverkosto kuluttajille. Voit toimittaa SER-jätteet kunnan 
jäteasemalle tai kauppaan, jotka myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita (huomioithan, että osaan laitteiden 
palautusta liittyy ostovelvollisuus). Myös kaikki SER-jätteen tuottajayhteisön viralliset vastaanottopisteet ovat 
kuluttajien käytössä.  Voit tutustua SER-jätteen kierrätykseen www.serkierratys.fi 

Mitä SER-jätteelle tapahtuu?
Sähkö- ja elektroniikkajätteet kerätään erikseen, sillä niiden sisältämä materiaali saadaan käsittelyllä hyöty-
käyttöön. Laitteista saadaan kerättyä talteen haitalliset aineet, kuten lyijy- ja elohopeat. SER-jätteen keräys on 
tuottajavastuunalaista jätettä eli uudessa tuotteessa asiakkaat maksavat vanhojen laitteiden käsittelymaksun.
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Vaarallinen jäte

Vaarallista jätettä sisältävä tuotteen tunnistaa siitä,  
että se on merkitty varoitusmerkinnällä. 

Kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi liuottimet, loisteputket, maali-, lakka- ja liimajätteet, ben-
siini, öljy- ja öljynsuodattimet, jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, ladattavat 
paristot ja akut sekä lääkkeet ja elohopeamittarit. Vaarallisiin jätteisiin kuuluvat myös aerosolipullot, joissa 
on vielä jäljellä esim. hiuslakkaa tai maalia. Tyhjät ja kuivuneet metalliset maali- ja aerosolipurkit kuuluvat 
metallinkeräykseen. 

Vaaralliset jätteet tulee aina olla merkittynä tai alkuperäispakkauksissa, jotta jäte voidaan tunnistaa. 
Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä. Tunnistamattomia jätteitä ei oteta jäte-
asemilla vastaan.

Paristot ja lääkejätteet

Lääkejätteitä voi toimittaa veloituksetta apteekkiin. Elohopeaa sisältävät kuumemittarit, jodipitoiset lääkkeet 
sekä neulat ja ruiskut palautetaan erillään muista lääkkeistä hyvin pakattuna. Huomaa, että apteekki ottaa 
vastaan vain lääkeruiskuja! 

Paristojen ja pienakkujen vastaanottopaikkoja löytyy monista lähikaupoista sekä jäteasemilta.  
Palovaaran ja oikosulkuvaaran välttämiseksi paristojen navat tulee teipata.  
Etenkin litiumakkuissa palovaara on ilmeinen.

LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE
Rinki-ekopisteet löydät osoitteesta: rinkiin.fi 
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Puujäte

Puhdas puujäte, jota ei ole käsitelty esim. puiden 
rungot, paksut oksat tai maalaamattoman/käsittele-
mättömän puutavaran voi pienkuormina (henkilöau-
ton peräkärrykuorma) toimittaa kaikille jäteasemille 
veloituksetta. Puhtaaseen puujätteeseen kuuluvat 
myös kuormalavat. Puujäte haketetaan ja hyödynne-
tään energiatuotannossa.

Käsiteltyä puujätettä voi toimittaa jäteasemil-
le veloituksetta. Suuret kuormat toimitetaan 
Kempeleen lajitteluasemalle ja niistä veloitetaan 
jätetaksan mukainen maksu. Käsiteltyä puuta ovat 
esim. huonekalujen levyt, maalatut tai pinnoitetut 
puujätteet, voi myös sisältää pieniä määriä pinnoi-
tettua tai maalattua puuta. Puukuormassa ei saa olla 
painekyllästettyä puuta, jonka tunnistaa vihreästä 
tai ruskeasta väristä. Väri on kyllästynyt läpi puun 
pintakerroksen. Puujäte haketetaan ja hyödynnetään 
energiatuotannossa.

Painekyllästetty  puu  

Painekyllästetty puu eli kestopuu on vaarallista 
jätettä ja on toimitettava asianmukaiseen vastaan-
ottopisteeseen. Myös itse kyllästetyt puut kuuluvat 
painekyllästettyyn puujätteeseen. Lakeuden EKO:n 
alueen jäteasemat vastaanottavat kotitalouksilta 
enintään yhden kuution verran painekyllästettyä 
puuta veloituksetta. Suuremmat erät vastaanote-
taan Kempeleen vastaanottopisteessä ja jätemaksu 
määräytyy jätteen todellisen painon ja jätehinnaston 
mukaan.

Painekyllästettyä puuta vastaanottavat myös osa 
jälleenmyyjistä. Suomessa painekyllästetty puu 
kerätään, käsitellään ja hyödynnetään pääosin erilli-
senä jakeena, jota hoitaa Demolite Oy. Lisää paine-
kyllästetyn puun kierrätyksestä löydät osoitteesta 
www.kestopuu.fi. 
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LAJITTELUOHJEET KOTITALOUKSILLE
Rinki-ekopisteet löydät osoitteesta: rinkiin.fi 

Rakennus-, purku- ja remonttijäte

Rakennus-, purku- ja remonttijätteet on hyvä lajitella, sillä osan rakennusjätteistä, kuten metallin tai pahvin, 
voi toimittaa veloituksetta vastaanottopisteisiin. 

Rakennus-, purku-, ja remonttijätteistä on hyvä lajitella erikseen:
► betoni, tiili, laatta- ja keramiikkajätteet
► kipsipohjaiset jätteet (puhtaat kipsilevyt. Ei saa sisältää maalia tai tapettia)
► puujätteet, joista on lajiteltava erikseen puhdas puujäte, käsitelty puujäte ja painekyllästetty puujäte
► metallijäte
► lasijäte
► lasi- ja mineraalivilla. Sellu ja ekovilla erikseen.
► paperi, pahvi ja kartonkijäte
► maa- ja kiviaines
► huopakatto, bitumijäte

Lajitellun rakennusjätekuorman käsittelymaksussa  
Lakeuden EKO:n alueen kuntalaiset saavat 10 prosentin alennuksen. 

Asbestijäte

Purku- ja remonttijätteistä on erityisesti asbestijätteen kanssa oltava täsmällinen. Asbestijätekuormat on 
aina merkittävä selvästi ja jäte on suljettava tiiviisiin pusseihin tai säkkeihin. Asbestipurkutyön voi hoitaa 
vain luvan omaava yritys ja kuljettaminen vaatii aina siirtoasiakirjan. Asbestia otetaan vastaan Kempeleen 
vastaanottopisteessä ainoastaan yrityksiltä. Jätemaksu määräytyy hinnaston mukaan jätteen painon perus-
teella.  Ota yhteyttä Kempeleen Jätekuljetuksen neuvontaan p: 08 5620 310 tai neuvonta@kempeleenjate-
kuljetus.fi

Ylijäämämaat, pilaantumaton maa-aines

Pieniä eriä ylijäämämaita voi toimittaa Kempeleen lajitteluasemalle, Ekohaka 7, Kempele. Henkilöauton 
peräkärrykuorman hinta on 12,40 euroa (sis. alv 24 %)/kuorma. Yli henkilöauton peräkuormat punnitaan ja 
veloitetaan hinnaston mukaisesti (€/tn).  Suurien kuormamäärien osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Kem-
peleen Jätekuljetukseen (puh: 08 5620 310, neuvonta@kempeleenjatekuljetus.fi). Myös Lakeuden EKO:n 
alueen kunnista voi suoraan tiedustella mahdollisuutta ylijäämämaiden vastaanottoon. 

Ylijäämämaa ei saa sisältää mitään jätettä/materiaalia, eikä se saa olla pilaantunutta millään tavoin. Ylijää-
mämaan haltija vastaa maan puhtaudesta.  
Huomioithan myös, ettei maa-aines sisällä vieraskasvilajeja!
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Maatalouden muovijätteet ja maatalouden vaaralliset jätteet 

Maatalouden pakkausmuovijäte (veloituksetta)
Maatalouden lajitellut pakkausmuovijätteet voi tuoda veloituksetta Kempeleen lajitteluasemalle. Ekohaka 7, 
Kempele. Maatalouden pakkausmuovijätettä ovat esimerkiksi lannoitesäkit ja tyhjät kanisterit (ei öljyiset). 
Pakkausmuovijätteet vastaanotetaan veloituksetta, kun ne ovat lajiteltu omiksi lajeiksi esim. lannoitesäkit ja 
tyhjät kanisterit eivät saa olla sekaisin samassa kuormassa.  

Maatalouden muut muovijätteet (maksullinen)
Heinäpaalien kiristekalvot, käärintämuovit ja aumamuovit eivät kuulu veloituksettomaan pakkausmuovin-
keräykseen. Kuormat on mahdollista toimittaa Kempeleen lajitteluasemalla, Ekohaka 7, Kempele. Kuormat 
punnitaan ja käsittelymaksu veloitetaan painon mukaan.
MTK:n yhteistyökumppani tarjoaa myös maatalousmuovien noutopalvelua. Tutustu palveluun; https://www.
mtk.fi/-/maatalousmuovit?inheritRedirect=true. 
MTK:n luoma palvelu www.kiertoasuomesta.fi on maatalouksien materiaali- ja sivuvirtojen markkinapaikka, 
johon voi tarjota myytäväksi ja ostettavaksi materiaaleja. 

Maatalousyritysten vaarallinen jäte (maksullinen)
Maataloudet voivat toimittaa pieniä määriä vaarallisia jätteitä kuntien jäteasemille. Isommat erät toimitetaan 
lajitteluasemalle. Maatalouden vaarallisilla jätteillä on määrärajoitukset ja käsittelymaksu

Hevoset

► Tilalla lopetettavat hevoset voidaan toimittaa Honkajoelle; https://raatonetti.fi/site?node_
id=160&action=show_data&p_id=25&row=6
Noutopalvelun hinta on 135€ (alv 0 %). Noudon voi tilata etukäteen lopetuspäivälle, jos tämä on tiedossa. 
Hevosilta tulee poistaa kengät.
► Oulussa toimii myös lemmikkieläinten hautausmaa: http://oulu.xn--elinsuojelu-m8a.fi/toiminta/hautaus-
maa, joka ottaa vastaan myös hevosia. Hinta on 200 € (sis. alv 24 %) sekä hautauskulut.
► Viskaalin tila Muhoksella tarjoaa teurastamopalveluita lähialueelle. Tutustu palveluun: https://viskaalin.fi/
tuottajat/

Maatilayritysten jätteet

Jätejae alv 0 % alv 24 %

Vaarallinen jäte

tuontikerta määrärajoitusten puitteissa 10,00 €/kerta 12,40 €/kerta 
määrärajoitusten ylimenevä osuus kuluttajahinnan mukaan + kertamaksu, isot erät Lajitteluasemalle

Muovit (vastaanotto Ekohaka 7, Kempele)

pakkausmuovi, lajiteltuna  
ja tuotuna Suomen Uusiomuovin terminaaliin veloituksetta

likaiset ja muut muovit; energiajae  
(kiristekalvot, käärintä- ja aumamuovit)

95,00 €/t 117,80 €/t
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Vinkkejä: 

► Osta vain tarpeeseen
► Voiko tavaraa lainata, ostaa käytettynä  
tai ostaa naapurin kanssa kimpassa?
► Myy tai anna ylimääräinen tavara sitä tarvitsevalle
► Tiesitkö, että vaatteiden/tekstiilien nopeasti 
ohimenevät muoti-ilmiöt lisäävät jätemäärää 
huomattavasti.?
► Osta kestäviä tuotteita, joita voi korjata  
ja joihin saa varaosia. 
► Suosi tuotteita, jotka on valmistettu 
kierrätysmateriaaleista ja on helposti kierrätettävissä.
► Korvaa kertakäyttöinen kestävällä: muovikassit 
kestopusseilla tai muovikelmut, -pussit kestoastioilla.  
► Vältä ylipakattuja tuotteita, esim. litran jugurttipurkki 
korvaa usean pienen pakkauksen
Voitko käyttää tuotteiden pakkauksia askartelussa  
tai säilytyksessä
► Lajittele jätteet keräyspisteisiin, jotta jäte voidaan 
hyödyntää uudelleen raaka-aineena
► Pyri ostamaan ruokaa vain sen verran kuin tarvitset. 
Suunnittele ostokset etukäteen ja tee ostoslista tai ota 
kuva jääkaapin sisällöstä, jolloin tiedät mitä raaka-aineita 
puuttuu.
► Voit myös pakastaa osan ruuasta heti,  
esimerkiksi ota käyttöön tuoreesta leivästä tarvittava 
määrä ja pakasta loput.
► Pakasta valmistamasi ylijäämäruoka annoksina; nämä 
on helppo sulattaa ja ottaa töihinkin mukaan.
► Pidä kerran viikossa ”tähderuokapäivä”. 
► Laita ylimääräinen kahvi ja tee termospulloon. 
Erityisesti kahvin kasvatus ja valmistaminen kuluttavat 
maapallon vesivaroja.
► Paketoi lahjat sanomalehteen tai käytä ylimääräistä 
kangasta tai tapettia kiiltävän lahjapaperin sijasta. Myös 
piirustus toimii paketoinnissa.
► Anna aineettomia lahjoa: elokuvailta, jalkahoito  
tai metsäretki ilahduttaa varmasti.
► Tiesitkö, mikä yksittäinen käyttämätön  
tai rikkinäinen esine on melkein kaikilla suomalaisilla 
kotona pöytälaatikossa? Se on kännykkä. Ja juuri 
kännykässä on harvinaisia metalleja, jotka tulisi saada 
takaisin kiertoon!

Julkinen tiedote


