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Jätekeskus Jäkälä
p. 0400 181 456

SYKSYLLÄ
la 26.9. klo 9.00 - 14.00
la 3.10. klo 9.00 - 14.00

Ekoasema Esa ja Pojat
p. 0400-867 680

Ylitornion ekoasema
p. 0400 399 257
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Pääkirjoitus
Hiljaiseloa
Lähiympäristö on hiljentynyt, ihmiset ovat
kotonaan, kaupat, koulut, kirjastot ja kadut
tyhjillään. Elämme ensimmäisen varsinaisen
koronakuukauden loppua. Tuntuu kuin kaikki
toiminta olisi pysähtynyt. Vaan ei ole.
Jäteautot kiertävät katuja entiseen tahtiin
(toivottavasti). Jätettä kertyy aikaisempaa
enemmän kotien jäteastioihin. Rautakauppa
kertoi aamulehdessä ihmisten ryhtyneen remonttihommiin aikansa ratoksi. Siksi ekoasemillakin riittää kävijöitä.
Jätehuolto määriteltiin yhdeksi yhteiskunnan kriittiseksi alaksi. Jätehuollon toimintavarmuus tällaisen pandemian aikana vielä
korostuu. Me jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevat istumme kotikonttoreissamme
ja varaudumme erilaisiin skenaarioihin: entä
jos oma henkilöstömme sairastuu, entä jos
jätteenkuljettajien keskuudessa lähtee korona kaatamaan kuskeja petiin, entä jos ekovoimalaitos ei pystykään vastaanottamaan
jätteitä. Mitä jätteen käsittelyssä on osattava ottaa huomioon, ettei turhaan riskeerata
työntekijöitämme tai asiakkaita? Pitääkö ekoasemien aukioloa tai käyntejä rajoittaa vai pitääkö ihmisten päästä tuomaan remonttijätteensä, etteivät vain istu ja turhaudu kotona.
Oikeita ratkaisuja ei vielä tiedä kukaan.
Yhden asian olemme jo oivaltaneet. Jos
ryhtyisimme aikaisempaa pontevammin lajittelemaan jätteitämme, niin sitä vähemmän
aiheutuu haittaa meille ja muille, vaikka jätteenkeräys sakkaisikin.
Jos päätämme laittaa keittiön roskapussiin
vain sen välttämättömän, jäteastian tyhjennysvälin kaksinkertaistuminenkaan ei johda
Roskapostia on Perämeren Jätehuolto
Oy:n asiakaslehti
Julkaisija: Perämeren Jätehuolto Oy
Paino: Länsi-Pohjan Kirjapaino Oy
Jakelu on n. 35 000 lehteä Kemin, Tornion,
Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan alueella

Napolin jätekatastrofiin. Jos mahdollisuuksiemme mukaan lajittelemme biojätteet tarkasti omaan keräysastiaansa tai kompostoimme, niin keittiön poltettavan jätteen pussi ei
pitkään varastoitunakaan tai jäteastian ulkopuolelle jätettynä olisi niin variksia kiinnostava. Jos keräämme paperit, pahvit ja kartongit,
pyykkinestekanisterit, hammastahnatuubit,
lasi- ja säilykepurkit, vaateraasut jätesäkkeihin, niin niiden varastointi autotallin nurkkaan
muutamaksi viikoksi on lähinnä esteettinen ja
tilahaitta. Voimme päättää kuskaammeko ne
ekopisteisiin vai päädymmekö jättämään ne
jätekuskille kyytiin nostettavaksi, kun hän on
päässyt sairaspetiltä töihin takaisin. Solekko
lajitella.
PS. Tykkäämällä Jäkälän facebook-sivusta osallistut lämpökompostorin arvontaan.
Kompostori arvotaan 1.6.2020 tykkääjien
kesken.
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rtti
Herpe a Muista Korona-virukseen liittytta vät suoja-ohjeet myös ekoasemuistu
milla ja Jäkälässä asioidessasi!

Vältä kontaktia muihin asiakkaisiin
Yksi asiakas kerrallaan palvelupisteelle
Muista turvavälit myös jätelavoilla
Älä tule asioimaan sairaana
Ekosemilla ja Jäkälässä emme
vastaanota nyt käteismaksua!

Ylitornion ja Tervolan ekoasemat on tarkoitettu
kuntalaisten kotitalousten jätteiden vastaanottoon.

Yritysten vaarallisia jätteitä ei oteta vastaan näillä ekoasemilla.
Yritykset itse sopivat näiden jätteiden noudosta joko Fortumin
tai Lassila-Tikanojan kanssa.
Jätteiden vastaanotto
Jätekeskus Jäkälä
Kalkkimaantie 614, Tornio
Avoinna ma - pe 7 -18
0400 181 456
Ekoasema Esa ja Pojat
Uusiokatu 5, Kemi
Avoinna ma - pe 7 -18
0400 867 680
Ylitornion ekoasema
Teollisuustie , Ylitornio
Avoinna pe 12 - 18
0400 399 257
Tervolan ekoasema
Tuunivaarantie, Tervola
Avoinna ma 8 - 18
040 760 8571

Länsirajan Jäte ja kuljetus Oy

Likakaivojen tyhjennykset
Ylitorniolla
Tilaa p. 040 592 9145
Vaihtolavat ja kuljetukset
Sekajätteiden kuljetus
Länsirajan
Jäte ja
kuljetus Oy
Ylitornio

Einojuhani Kuure
p. 040 592 9145
Osmo Kuure
p. 0400 392 923

3

4

ROSKAPOSTIA

Kotien jätteiden keräyskierros
020

2
ELOKUU

25. - 27.8.2020

Perämeren Jätehuolto järjestää ensimmäistä kertaa kiertävän
jätteenkeräyksen haja-asutusalueilla. Keräyskierroksella vastaanotetaan kodin jätteitä, joita ei kokonsa tai materiaalinsa
vuoksi voi laittaa kodin jäteastiaan.
Keräyksessä vastaanotetaan max 2m3/asiakas.

Keräyskierroksen
ohjeet:
www.jakala.fi

Jätteitä EI saa tuoda etu- tai jälkikäteen pysähdyspaikoille!

Tiistai 25.8.2020

Maula, ent. baari, 15.00-16.00
Mäkipeura 17.00-18.00
Arpela 19.00-20.00

Keskiviikko 26.8.2020
Karunki 16.00-17.00
Vojakkala 18.15-19.15

Torstai 27.8.2020

Raanujärvi 15.00-16.00
Mellajärvi 16.45-17.45
Mellakoski 18.30-19.30

Keräyskierroksella
EI vastaanoteta:
•
•
•
•
•
•

yritysten jätteitä
vaarallisia jätteitä
sähkölaitteita
painekyllästettyä puuta
asbestipitoista jätettä
biojätteitä

Jätteiden tuoja lastaa itse
jätteensä kuljetusauton kyytiin.

VASTAANOTETTAVAT JÄTTEET

SEKALAISET LAJITTELEMATTOMAT JÄTTEET
• Huonekalut ja patjat
• Matot ja muut sisustustekstiilit
• Muoviesineet (ämpärit, vadit, saavit jne.)
PALAMATTOMAT KAATOPAIKKAJÄTTEET
• Peilit, tasolasit, sulakkeet
• Lasi-, posliini-, ja keramiikkaesineet
• Hehku- ja halogeenilamput
• Eristysvillat, kipsilevyt, kaakelit
• Wc-posliinit
PUUJÄTTEET
• Puulevyjäte (ovet, kaapit, kalusteet)
• Pinnoitettu puu, parketti, laminaatti
• Lastulevy, vaneri
METALLIROMUT
• Polkupyörät, lumikolat
• Ruohonleikkurit, pyykkitelineet
• Puutarhakalusteet, aurinkovarjot
• Trampoliinit, maalipöntöt (täysin tyhjänä)

MUISTA OTTAA ASIAKASKORTTI MUKAAN!

keräyskierroksella ei voi maksaa rahalla eikä pankkikortilla.
( Jos sinulla ei vielä ole asiakaskorttia käytössäsi, saat sen paikan päällä.)

Jätteistä peritään vastaanottohintana
1 asiakaskorttileimaus/kuorma (max 2m3)
Metalliromu vastaanotetaan maksutta.
Lisätietoja ja ohjeita: www.jakala.fi

Anna palautetta kierroksesta: info@pmjh.fi
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Vaarallisten jätteiden ja
sähkölaitteiden keräyskierros
2020
U
U
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22.-24.9.2020

Tiistai 22.9.2020

Maula, ent. baari, 8.00 - 9.00
Tervola SEO, 9.45 – 10.45
Peura, St1 Mäkipeura, 11.15 – 12.15
Varejoki, koulu, 14.45 – 14.15
Mellakoski ent. kaupan piha 15.00 - 16.00

Keskiviikko 23.9.2020

Raanujärvi, koulu 8.00 – 9.00
Meltosjärvi, koulu 9.30 – 10.15
Tengeliö, kansantalo, 11.00 - 11.30
Kauliranta, monitoimitalo, 12.30 – 13.00
Kainuunkylä, koulu, 13.45 – 14.30
Karunki, kauppa, 15.15 – 16.30

Kuntalaisten vaaralliset jätteet ja
sähkölaitteet vastaanotetaan
veloituksetta. Muita jätteitä ei
vastaanoteta keräyskierroksella.

Torstai 24.9.2020

Arpela, kauppa, 11.00 – 12.00
Vojakkala, kauppa, 12.30 – 13.45
Kaakamo, ent. op, 14.30 – 15.30
Kemi, Neste Hahtisaari, 16.30 – 17.30
Kemi, Neste Lapintuuli, 18.00 – 19.00

Jäteöljyn keräysauto:
- Mustat ja kirkkaat öljyt

Yli 200 litran öljyerille tilataan nouto Lassila-Tikanojalta, nro 010 636 6031.
Jäteöljylaadut tulee pitää
erillään toisistaan.
Jäteöljyyn ei saa
olla sekoittuneena
polttoöljyä, jarru- tai
jäähdytinnestettä, liuottimia, bensiiniä tai vettä.
Jäteöljy imetään
suoraan keräysautoon.
Keräysastiat on itse
huolehdittava pois
keräyspaikalta.

Vaarallisen jätteen keräysauto: Sähkölaitteiden keräysauto:
- Maalit, liimat
- Ohenteet, liuottimet
- Hapot ja emäksiset pesu-aineet
- Energiansäästölamput
- Loisteputket
- Ajoneuvojen akut
- Ajoneuvojen nesteet
- Torjunta ja kasvinsuojeluaineet

- Pienet kodin sähkölaitteet
- Televisiot, tietokoneet
- Mikrot, imurit
- Hellat, jääkaapit, pakastimet
- Pesukoneet

Pakkaa vaaralliset jätteet ja kirjoita pakkauksen sisältö.
Paras pakkaus on alkuperäinen myyntipakkaus, jossa on
asianmukaiset tiedot valmiina.
Toimita jätteet vastaanottopaikalle aikataulun mukaisena
aikana. Älä tuo jätteitä keräyspaikalle etu- tai jälkikäteen.
Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Varmistetut
aikataulut ilmoitetaan syyskuun alussa Jäkälän
nettisivuilla ja Lounais-Lappi-lehdessä.
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Komposti
MULTA
Peräkärrykuormat:
Peräkärryyn itse lapioituna

ILMAISEKSI
(HUOM! Oma lapio mukaan!)

koneella lastattuna 12 €/peräkärry
(Huom! ei käteismaksua!)

Lavakuormat:

Kuorma-autoon lastattuna

SUPEREDULLISESTI
7,50 €/m3

Isommat erät, kysy tarjous: kimmo.ahola@pmjh.fi, puh. 0400 175 981

avoinna ma-pe klo 7- 18
Kalkkimaantie 614, Tornio,
puh. 0400 - 181 456

Kodin jätteiden lajitteluohjeet
KIINTEISTÖILLÄ VAADITUT JÄTEASTIAT
OMAKOTITALOISSA JA PIENISSÄ ASUINKIINTEISTÖISSÄ:
(joissa alle neljä huoneistoa)

Poltettava jäte
KERROS- JA RIVITALOISSA
(joissa huoneistoja neljä tai enemmän)

Poltettava jäte
Biojäte
Paperi

Metalli
Lasipakkaukset
Kartonkipakkaukset

POLTETTAVA JÄTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rikkinäiset kengät, vaatteet, tekstiilit
Vaipat, terveyssiteet
Vinyyli ja cd-levyt, videokasetit
Imurin pölypussit, tupakantumpit
Kumi- ja nahkatuotteet
Vaahtomuovit
Likaiset paperit ja pahvit
Biojätteet (jos ei kompostoida tai
erilliskerätä)
Muut kuin pakkausmuovit
Styroksit (pakkauksina käytetyt
styroksit muovinkeräykseen)

Biojätteet kotikompostiin
tai erilliskeräykseen
jos mahdollista

BIOJÄTE TAI KOMPOSTI
•
•
•
•
•
•

Hedelmien, juuresten, vihannesten
ja kananmunien kuoret
Kahvin ja teen porot, suodatinpussit
Ruoantähteet ja pilaantuneet
elintarvikkeet
Pehmopaperit: talouspaperi,
nenäliinat, lautasliinat
Kasvinjätteet
Kiinteät rasvat, kalanperkuujätteet

Erilliskerätyn biojätteen pakkaamiseen voi
käyttää nykyisin kaikenlaisia muovipusseja!

EKOPISTE

(tai kiinteistön lajitteluastio

MUOVIPAKKAUKSET
•

•
•
•
•
•

Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,
kuten jogurttipurkit, voirasiat
sekä leikkele-, juustopakkaukset
Valmisruokapakkaukset
Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
Muovipullot, -kanisterit ja -purkit
– mieluiten litistettyinä
Muovikassit, -pussit ja -kääreet
Tuubit, putkilot

KARTONKIPAKKAUKSET
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartonkiset maito- ja mehutölkit
Kartonkiset einespakkaukset
Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
Paperipussit ja -kassit
Pizzalaatikot, munakennot
Kartonkiset kertakäyttöastiat
WC- ja talouspaperirullien hylsyt
Käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
• Juomien pahviset monipakkaukset,
esim. sixpackit ja salkut

LASIPAKKAUKSET
•
•

Lasipullot
Lasipurkit

Ekopisteen lasinkeräykseen ainostaan
pakkauksina käytettyä lasia!
Muut lasit ovat palamatonta jätettä,
jonka vastaanottopaikka on
lähin ekoasema.

STEELLE

astioihin, jos mahdollista)

METALLI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metallipakkaukset, säilyketölkit
Pantittomat juomatölkit
Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
Maalipurkit (tyhjänä)
Paineettomat aerosolipullot
Kattilat ja paistinpannut
Aterimet, sakset ja käsityökalut
Muut pienet metalliesineet
Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

PAPERI
•

•
•
•
•
•
•

Paperinkeräykseen kelpaa kaikki
postiluukun tai -laatikon kautta kotiin tuleva paperi
Sanoma- ja aikakausilehdet
Mainosposti ja kirjekuoret
Puhelinluettelot
Vanhat kirjat, joista poistettu kannet
(kannet kartonkiastiaan)
Kirjoitus- ja kopiopaperit, piirrustuspaperit
Valkoiset paperikassit

VAATTEET
•
•

Vaatteet, kengät, laukut, asusteet
Kodintekstiilit

• Lelut ja urheiluvälineet

Keräysastiaan ainoastaan ehjät, puhtaat,
hajuttomat ja käyttökelpoiset tekstiilit!

Käyttökelvottomat vaatteet poltettavaan jätteeseen!

EKOASEMALLE
SÄHKÖLAITTEET
•

Kaikki sähkölla, paristoilla tai akuilla toimivat laitteet

Muista !
rtti
asiakasko

VAARALLISET JÄTTEET
•
•
•
•
•
•
•

Autojen nesteet
Maalit, liimat, liuottimet, kyllästeaineet
Kaasua sisältävät paineastiat ja -pullot
Emäksiset ja happamat aineet
Suojelu- ja torjunta-aineet
Loisteputket, energiansäästölamput
Asbesti (maksullinen, vain Jäkälään)

PALAMATON JÄTE
•
•
•
•

Peilit
Keramiikka-, savi-, kristalli- ja lasiesineet
Hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
Tuhkat, kissanhiekka

PUUJÄTE
•

Puhdas puujäte, käsitelty puu, puulevyjäte,
hirret, kannot

PUUTARHAJÄTE
•

Oksat, haravointijäte, ruohosilppu

PAINEKYLLÄSTETTY PUU
•

Terassilaudat ja laiturit

RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEET
•
•
•
•
•
•

Kattohuovat, lasikuitu, viemäriputket
Betoni-, tiili-, laatta- ja muu kiviaines
Eristysvilla, kipsilevyt
Kaakelit, wc-posliinit
Ikkuna- ja muut tasolasit
styroxit ja vaahtomuovit

Puutarhajätteen voi myös
kompostoida omalla kiinteistöllä!

ROSKAPOSTIA

Jäteastioiden
pesut Kemissä
tehdään
kesäkuun aikana
Pesun hinta:

Pinta-astiat
24,80€/astia
(sisältää tyhjennyksen)

Syväkeräysastiat
95 €/kpl
(sisältää tyhjennyksen)

pesutilaukset:

asiakaspalvelu@pmjh.fi

p. 040 710 7373

Molok Oy
Heli Rapakko
040 593 5337
heli.rapakko@molok.com
www.molok.fi

-MONITARMOAVOINNA ARKISIN KLO 8.00-17.00

OTAMME VASTAAN VELOITUKSETTA

Sähkölaitteita
Metalli, pahvia ja paperia
Hyväkuntoisia huonekaluja, tekstiilejä,
liikuntavälineitä ja muuta myytäväksi
kelpavaa
Oklaholmlankatu 2, Kemi
puh. 040 3557 925
Maksullinen nouto järjestetään tarvittaessa.
Kuljetuspalvelu puh. 040 3557 197
Puhelinaika kuljetuspalvelulle 8 - 12
Goodwill kierrätysmyymälä, Valtakatu 27-29
Avoinna 9-17
Huom!
Poikkeusolojen
aikana
suljettu!

aiemmasta ilmoituksesta
poiketen tilaukset viimeistään
15.5.2020 mennessä

p. 040 194 3534
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Pakkausten matka uusiksi tuotteiksi
Kotitaloudet lajittelevat jätteensä ja toimittavat ne ekopisteelle, mutta mitä
niille tapahtuu sen jälkeen? Suomen Pakkauskierrätys RINKI OY, joka vastaa
pakkausjätteiden kierrätyksestä vastasi kysymykseen.

Kartonkipakkaukset

Muovipakkaukset

Ekopisteestä haettu kartonki paalataan
välivarastossa. Paalit kuljetetaan raaka-aineeksi kartonkitehtaalle, jossa kartongista
irrotetaan kartonkikuitu erilleen muovi- ja
alumiinipinnoitteista. Kartonkikuiduista
irrotettu muovi kuivataan ja hyödynnetään
voimalaitoksessa energiana. Alumiinipinnotteet kierrätetään uusiin tuotteisiin.

Ekopisteistä kerätty muovipakkausjäte
toimitetaan Fortumin muovijalostamolle
Riihimäelle. Laitoksella pakkaukset jaetaan
automaattisesti tarkemmin eri ryhmiin materiaalin mukaan ja muovipussit saadaan auki
pussinrepäisijän avulla. Mikäli materiaalin
joukossa on esimerkiksi PVC-muovia, joka
ei kelpaa kierrätykseen, menee se omaan
ryhmäänsä ja käsitellään erikseen.

Kierrätyskartongin
käyttökohteita ovat
esimerkiksi aaltopahvin raaka-aineet,
pakkauskartongit,
kirjekuoret, laminaattipaperi sekä monenlaiset hylsyt.

Lasipakkaukset

Muovipakkausjätteestä tehdään uusiomuovia, josta 73 prosenttia jalostetaan Riihimäellä pieniksi ryynimäisiksi muoviteollisuuden
raaka-aineeksi. Niitä käytetään esimerkiksi
siivousvälineiden tai kukkapurkkien valmistamiseen. Lopusta 27 prosentista tehdään
esimerkiksi terassilautaa, laitureita tai aidanseipäitä.
Lajitellun muovipakkausjätteen joukossa on
neljäsosa kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, ja se hyödynnetään energiana.

Ekopisteestä haetut lasipakkaukset kuljetetaan välivarastoihin, joista ne kuljetetaan
Porvoon satamaan. Sieltä ne jatkavat matkaansa Englantiin ja Hollantiin, joissa niistä
valmistetaan uusia lasipakkauksia. Suomessa
ei nykyisin valmisteta lasipakkauksia.
Ainoastaan lasipullot ja -purkit saa toimittaa
ekopisteen keräysastiaan. Muilla lasiesineillä,
kuten esim. juomalaseilla, on pakkauslasista
poikkeavia ominaisuuksia, jotka estävät kierrättämisen tai vaikeuttavat sitä. Sen vuoksi
vain lasipullot ja -purkit soveltuvat uusien
lasipakkausten raaka-aineeksi.

Pakkausjätteiden hyödyntämisestä lisää
tietoa: https://verkkolehti.rinkiin.fi

ROSKAPOSTIA

- minne pakkausjäte viedään ekopisteeltä?
Metalli
Ekopisteistä haettu metalli viedään alueellisiin vastaanottoterminaaleihin, joista se
lähtee murskaamoon. Murskattu metallijäte
toimitetaan sulattamoihin, joissa metalliromusta tehdään uutta raaka-ainetta metalliteollisuuden käyttöön.

Metallin laatu ei huonone kierrätyksessä, joten se kiertää ikuisesti. Kierrätetystä
raaka-aineesta valmistetaan uusia metallituotteita kotitalouksien ja yritysten käyttöön,
kuten uusia metallipakkauksia, polkupyörän
runkoja, lapioita ja autojen osia.

Kierrätämme:
autot, akut, renkaat,
sähkö- ja elektroniikkalaitteet
sekä muut metallit.
Pyydä tarjous!

Ruskonniityntie 4, 90620 Oulu
p. 020 781 7642
www.kuusakoski.com

Lataa
Jäkälän
mobiiliasiakaskortti
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Haitalliset vieraslajit
- Tunnista, ilmoita, torju!

Kasveista haitallisimpia
ovat lupiini, jättipalsami,
kurtturuusu ja jättiputki

Haitalliset vieraslajit ovat Suomen luontoon kuulumattomia kasveja, jotka valtaavat tehokkaasti tilaa alkuperäisiltä lajeilta.

Miksi torjutaan?
Vieraslajit
•

•
•
•
•
•
•

Muodostavat uhan alkuperäiselle lajistolle, luontotyypille ja ekosysteemille
Yksipuolistavat lajikirjoa ja vähentävät
luonnon monimuotoisuutta
Aiheuttavat satotappioita
Ovat erityisen suuri uhka arktisen alueen
ainutlaatuiselle lajistolle
Voivat levittää tauteja ja loisia tai risteytyä luonnovaraisten lajien kanssa
Voivat muuttaa ravintoketjun rakennetta
ja vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan
Ovat maailmalaajuisesti luonnon monimuotoisuuden toiseksi suurin uhka

Miten torjutaan?
•
•
•
•
•
•

Aloita omalta pihaltasi, kitkentä vaatii
aina maanomistajan luvan
Niitä ennen siementen muodostumista
Kisko tai kaiva juurineen maasta pienet
esiintymät
Järjestä isommille esiintymille torjuntatalkoot
Toista torjunta 2-3 kertaa kesässä
Tarkkaile aluetta seuraavinakin kesinä ja
toista torjunta tarvittaessa

Ilmoita vieraslajihavainnot
vieraslajiportaaliin tai Lapin
vieraskasvit tunnetuksi ja
haltuun hankkeelle numeroon
050-5146151
Lisätietoa vieraskasveista:
www.vieraslajit.fi
Jättipalsami leviää siemenistä ja valtaa
nopeasti isoja alueita. Yhdessä kasvissa
voi olla satoja siemeniä.

Kasvijätteen hävitys

•
•

•

Kasvit kerätään jätesäkkeihin ja laitetaan
säkit poltettavaan jätteeseen
Kasvien voi antaa myös ensin mädäntyä
säkeissä, jolloin tilavuus pienentyy ja
lopuksi toimittaa pussit poltettavaan
jätteeseen
Kasvijätteet, joissa siemenet eivät ole
vielä kypsyneet, voi kuivattaa avoimella
paikalla ja kuivumisen jälkeen pakata
pusseihin ja laittaa poltettavaan jätteeseen

Isompien vieraslajijätemäärien (esim.
traktorin tai kuoma-auton lavallinen)
tuomisesta jätekeskukseen on sovittava erikseen: kimmo.ahola@pmjh.fi,
puh. 0400 175 981

ROSKAPOSTIA

Jäteneuvonta

Kemin Ajotilaus

www.ktk-kemi.fi

60 vuotta kuljetustoimintaa

Jätekuljetukset

Jätehuoltoa Kemissä, Keminmaalla,
Tervolassa, Torniossa ja Simossa

Pyydä Tarjous!

0400 777 401
www.jakala.fi
info@pmjh.fi
Jätekeskus Jäkälä
valvomo 0400 181 456
avoinna ma-pe 7 -18
Kalkkimaantie 614
95460 Tornio

Kemin jätekuljetusten
asiakaspalvelu
avoinna ma-pe 9.00 - 15.30
040 710 7373
Jäkälä myös
facebookissa
Käy tykkäämässä!

42 m imuletkulla ja 12 m³ säiliöllä

Vaihtolavat

Remontti- ja purkujätteet hoituvat
kätevästi vaihtolavapalvelumme avulla.

Jäteastioiden myynti

Jäteastiat, koot 80 - 600 litraa

Valajankatu 1, 94600 Kemi 020 710 9490

KTK

p. 020 7558 290 www.ktk-tornio.fi

Jäteastioiden
sulatuspalvelu Kemissä
Sulatus voidaan tehdä pinta-astioille
ja syväkeräyssäkeille

Tilaa sulatus: asiakaspalvelu@pmjh.fi
tai 040 710 7373

LAJITTELE MUOVI OIKEIN!
Ekopisteelle:
Pakkauksina käytetyt muovit
esim. leipäpussit, jogurttipurkit,
shampoopullot, margariinirasiat jne.

Poltettavaan jätteeseen:
Muut muoviset jätteet

Tornio Hannu Juntti

esim. tiski- ja hammasharjat,
lasten muovilelut, muoviämpärit jne.
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JULKINEN TIEDOTE

Biojätteen pakkaaminen

VASTUULLINEN

JÄTEÖLJYN KIERRÄTTÄJÄ

Lassila & Tikanoja on ensimmäisenä
ympäristöalan yrityksenä liittynyt mukaan
Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry:n ja
ympäristöministeriön solmimaan
Green deal-sopimukseen valtakunnallisen
öljyjätehuollon kehittämiseksi.
L&T sitoutuu tarjoamaan jäteöljyn
keräyspalvelua valtakunnallisesti tavoitteenaan,
että kaikki yhtiön asiakkailtaan keräämä
jäteöljy päätyy uudelleenkäyttöön.
Yli 200 litran öljyerille tilataan nouto numerosta
010 636 6031.

Esa
0400 867 680
Mikko 0400 867 684

Liisa		
Vastaanotto

Erikseen kerätty biojäte
kuljetetaan mädättämöön,
jossa siitä saadaan talteen
biokaasua. Esikäsittelyssä
muovit erotellaan biojätteen
seasta ja tämä mahdollistaa
kaikenlaisten muovipussien
käytön biojätteen
pakkaamiseen.

0400 258 735
0400 258 745

