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Yleistä jätehuollosta
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Kiinteistön jätehuollon järjestäminen
Jätehuoltoa säätelee valtakunnallinen jätelaki ja alueelliset jätehuoltomääräykset.
Jokaisen kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon sopimalla jätteenkuljetusyrityksen
kanssa jäteastian tyhjennyksestä. Jätehuoltoon voi liittyä joko kiinteistön omalla jäteastialla
tai useamman naapurikiinteistön yhteisellä, ns. kimppa-astialla. Kimppa-astian käytöstä on
aina ilmoitettava jätteenkuljetusyritykselle ja ilmoitettava jätehuoltoilmoituslomakkeella
jätelautakunnalle. Lomake, jätteenkuljetusyritykset ja jätehuoltomääräykset löytyvät:
www.jakala.fi > kotitalouksille.
Lisäksi kiinteistöjen tulee lajitella hyötyjätteet, kaatopaikkajätteet, sähkölaitteet ja vaaralliset
jätteet erilleen poltettavasta jätteestä tässä oppaassa olevien lajitteluohjeiden mukaisesti.

Jätehuollon vastuut

Jätehuollon järjestämisestä vastaa jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen haltija, kuten
yksityinen henkilö, kiinteistön haltija tai yritys. Tästä pääsäännöstä poiketen kunnilla sekä
eräiden tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on myös osaltaan vastuu jätehuollon
järjestämisestä.

Kuntavastuu
Kunnilla on velvollisuus järjestää asumisessa syntyneen jätteen ja vaarallisen jätteen
hyödyntäminen ja käsittely. Lisäksi kunnan on huolehdittava kunnan hallinnon ja
palvelutoiminnan yhdyskuntajätteestä. Kunta vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä
tiedotuksesta ja neuvonnasta. Lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää maa- ja metsätalouden
vaarallisen jätteen jätehuolto, jollei jätteen määrä ole kohtuuton.
Kemin, Tornion, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornin kuntien vastuuta ja käytännön
jätehuoltotehtäviä hoitaa Perämeren Jätehuolto Oy.

Tuottajavastuu
Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää
tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun
hoitaminen on jätelain mukainen velvollisuus.
Tuottajayhteisöt:
Panttipullot: Palpa Lasi Oy, Suomen Palautuspakkaus Oy, Ekopulloyhdistys
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: ERP Finland Oy, SER-tuottajayhteisö Ry, Elker Oy
Akut ja paristot: Akkukierrätys Pb Oy, Recser Oy ja ERP Finland OY
Pakkaukset: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Paperi: Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy ja Suomen Keräystuote Oy
Renkaat: Suomen Rengaskierrätys Oy
Romuajoneuvot: Suomen Autokierrätys Oy
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(joissa huoneistoja neljä
tai enemmän)

Kerros- ja rivitalot

(joissa alle 4 huoneistoa)

Omakotitalot
ja pienet
asuinkiinteistöt

Voi polttaa kodin tulipesässä tai toimita ekosemalle

Toimita ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään

• Käsittelemätön puujäte
• Palamattomat jätteet
• Vaaralliset jätteet
• Sähkölaitteet
• Käsitelty puujäte
• Puutarhajätteet
• Rakennusjäte

Toimita ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään

• Palamattomat jätteet
• Sähkölaitteet
• Vaaralliset jätteet
• Puujätteet
• Puutarhajätteet
• Rakennusjäte

tai kiinteistön jäteastiaan
Ekopisteisiin

• Muovipakkaukset

(Kemi, Tornio, Keminmaa)

Kiinteistön keräysastioihin

Keskustaajama-alueilla on asumisessa
syntyvä kierrätyskelpoinen paperijäte,
biojäte, kartonkijäte, metallijäte ja
lasipakkausjäte lajiteltava ja erilliskerättävä
omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihn, jos
kiinteistöllä on vähintään neljä huoneistoa.

• Poltettava jäte
• Biojäte
• Paperi
• Kartonkipakkaukset
• Metalli
• Lasipakkaukset

Puutarhajätteet voi kompostoida myös omalla kiinteistöllä

tai kiinteistön jäteastiaan

Ekopisteisiin

• Muovipakkaukset
(Kemi, Tornio, Keminmaa)

Toimita ekopisteisiin

Jätteenkuljettaja noutaa sopimuksen mukaan.
Kompostoi biojätteet kiinteistöllä tai osallistu biojätteen erilliskeräykseen jos
mahdollista.

Kiinteistön keräysastiaan

• Paperi
• Kartonkipakkaukset
• Metalli
• Lasipakkaukset

• Poltettava jäte
• Biojäte
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Jätehuollon asiakaskortti
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Jokainen perusmaksun maksanut vakinainen tai vapaa-ajan asunto
saa käyttöönsä asiakaskortin. Korttia käytetään aina ekoasemalla* tai
Jätekeskeskus Jäkälässä asioidessa.
*Ekoasema Esa ja Pojat Vilmilässä, Ylitornion ekoasema ja Tervolan ekoasema

Vakinaisen asunnon haltija saa tuoda kortilla kiinteistön jäteastiaan
soveltumatonta maksullista jätettä neljä kertaa vuodessa ilmaiseksi ja vapaaajan asunnon haltija kaksi kertaa. Neljännen kerran jälkeen maksullisen
jätteen tuontikerroista laskutetaan jätetaksan mukainen maksu.
Yksi ilmaiskäynti = enintään 2m3 (normaali henkilöauton peräkärry) alla
lueteltuja maksullisia jätteitä.
Nämä jätteet ovat maksullisia:
• Kiinteistön jäteastiaan soveltumaton poltettava jäte, esim. huonekalut
• Palamaton kaatopaikkajäte
• Puu- ja levyjäte
• Rakennusjäte
• Betoni ja tiili
• Asbesti (vastaanotto ainoastaan Jätekeskus Jäkälässä, pakattava ja
merkittävä asianmukaisesti)
Nämä jätteet ovat aina ilmaisia ja vain tilastoidaan asiakaskortille (eivät
vähennä ilmaiskäyntejä):
• Vaaralliset jätteet
• Käsittelemätön puujäte
• Painekyllästetty puu
• Metalliromu
• Puutarhajäte
• Sähkölaitteet
• Pahvi ja paperi

6
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Asiakaskortti

Asiakaskortin säännöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortti on asuntokohtainen ja sillä saa tuoda vain kyseisen asunnon
jätettä
Rivi- ja kerrostaloissa kortti annetaan asunnon asukkaalle
Asiakaskortin saa rekisteröityä käyttöönsä Vilmilän, Tervolan ja Ylitornion
ekoasemilla tai Jätekeskus Jäkälässä ja sitä voi käyttää ainoastaan edellä
mainituissa paikoissa.
Kortti sisältää kalenterivuosittain neljä maksutonta jätteen tuontikertaa
vakituiselta asunnolta ja kaksi maksutonta jätteen tuontikertaa vapaaajan asunnolta
Vuoden alussa kortille latautuu uudet vuosittaiset ilmaiskäynnit,
käyttämättömiä kertoja ei voi siirtää seuravalle vuodelle.
Asiakaskortilla ei saa toimittaa yritystoiminnan jätettä
Kadonneesta kortista on tehtävä ilmoitus Perämeren Jätehuollolle
välittömästi
Kadonneen kortin tilalle toimitetusta kortista peritään maksu, joten
säilytä sitä huolellisesti
Perämeren Jätehuolto voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa
asiakaskortin hinnoittelua ja ehtoja
Perämeren Jätehuollolla on oikeus kuolettaa kortti väärinkäytöstä
johtuen.

Huom! Muista ilmoittaa asunnon omistajanvaihdoksista ja
muutoista Perämeren Jätehuollolle!
Asiakaskortti on saatavana
myös mobiiliversiona. Lataa
ilmainen Jäkälä-sovellus
puhelimeesi sovelluskaupasta
ja aktivoi mobiilikortti
käyttöösi.
Ohjeet mobiilikortin
aktivoimiseen löytyvät Jäkälän
nettisivuita:
www.jakala.fi/hinnat/
asiakaskortti/
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Kartonkipakkaukset
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Kartonkipakkaukset on pidettävä erillään muusta jätteestä ja niitä
ei saa laittaa poltettavan jätteen astiaan. Kartonki tulee laittaa
kiinteistön tai ekopisteen kartonginkeräysastiaan. Kun kiinteistöllä*
on vähintään neljä huoneistoa tai kartonkia syntyy yli 20 kg viikossa,
on kartongille oltava kiinteistöllä oma keräysastiansa.
*Koskee Kemin, Tornion ja Keminmaan keskustaajama-aluetta

Kyllä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aaltopahvilaatikot
Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
Kartonkiset einespakkaukset
Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset, esim.
muro- ja keksipaketit
Paperipussit ja -kassit
Pizzalaatikot, munakennot
Kartonkiset kertakäyttöastiat
Kirjojen kannet
WC- ja talouspaperihylsyt
Käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
Juomien pahviset monipakkaukset, esim.
sixpackit ja salkut
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Ei
• Kartonkipakkausten muovikorkkeja

Tyhjinä, puhtaina, kuivina,
litistettyinä ja sisäkkäin
pakattuina.
Irrota nestetölkkien
muovikorkit irti ja laita ne
muovipakkausjätteeseen tai
poltettavaan jätteeseen.

Metalli
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Metallijäte tulee pitää aina erillään muusta jätteestä ja sitä ei saa
laittaa poltettavan jätteen astiaan. Pienmetalli tulee laittaa kiinteistön
tai ekopisteiden metallinkeräysastioihin. Kun kiinteistöllä* on
vähintään neljä huoneistoa tai metallia syntyy yli 10 kg viikossa, on
metallille oltava kiinteistöllä oma keräysastiansa.
*Koskee Kemin, Tornion ja Keminmaan keskustaajama-aluetta

Kyllä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säilyketölkit
Pantittomat juomatölkit
Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
Maalipurkit
Paineettomat aerosolipullot
Kotitalouden pienmetalliesineet
Kattilat, paistinpannut
Aterimet, sakset, käsityökalut
Muut pienet metalliesineet (naulat. ruuvit,
helat ym.)
• Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

Ei
• Astian aukkoa suurempia
metallipakkauksia ja -esineitä - vie ne
lähimmälle ekoasemalle tai Jätekeskus
Jäkälään

Jos puolet esineestä
on metallia, toimita se
metallinkeräykseen.
Vie suuret metallijätteet,
kuten polkupyörät,
potkukelkat ja
pyykkitelineet ekoaseman
metallilavalle.
9

Lasipakkaukset
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Lasipakkaukset tulee pitää aina erillään poltettavasta jätteestä.
Lasijäte tulee laittaa asuinkiinteistön tai ekopisteen lasinkeräysastiaan.
Kun kiinteistöllä* on vähintään neljä huoneistoa tai lasipakkausjätettä
syntyy yli 10 kg viikossa, on lasipakkausjätteelle oltava kiinteistöllä
oma keräysastiansa.

*Koskee Kemin, Tornion ja Keminmaan keskustaajama-aluetta

Kyllä
• puhdas värillinen tai väritön pakkauslasi (=pullot ja purkit)

Ei
•
•
•
•
•
•
•

Ikkuna- ja peililasia, auton tuulilasia
Lämpölasia
Kuumuuttakestävää lasia (esim. uunin luukun lasi)
Lankavahvisteista lasia
Posliinia, kristallia, keramiikkaa
Hehkulamppuja
Lasiesineitä

ILMA
EKOPIS

ISEKS

TEISIIN

Poista kannet, etikettejä ei
tarvitse poistaa.
Palauta pantilliset pullot
kauppaan.
10
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Muovipakkaukset
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Ekopisteiden muovinkeräysastiat on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouksien tyhjille, puhtaille ja kuiville muovipakkauksille.
Pakkausmuovin keräyspisteet löytyvät Kemistä, Torniosta ja
Keminmaasta. Ylitornion ja Tervolan kunnissa muovipakkaukset
laitetaan toistaiseksi poltettavaan jätteeseen.
Kyllä
• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,
kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä
leikkele-, juusto ja valmisruokapakkaukset
• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muovipuollot, -kanisterit ja -purkit,
mieluiten litistettyinä
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet
• Tuubit, putkilot ja EPS-pakkaukset
Vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta
sisältävät pakkaukset on toimitettava
ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään.

Ei
• Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
• PVC-pakkauksia
• Muita muovituotteita tai yritysten
muovipakkauksia

* Muovin ja metallin erottaa
toistaan rutistamalla
pakkauksen tai kannen
nyrkissä ruttuun. Jos jäte jää
ruttuun, se on metallia. Jos se
avautuu, se on muovia.
(esim. sipsipussi)
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Paperi

JÄTEOPAS 2018 | PERÄMEREN JÄTEHUOLTO

Paperi tulee pitää aina erillään muusta jätteestä ja sitä ei saa laittaa
poltettavan jätteen keräysastiaan. Paperi tulee laittaa asuinkiinteistön
tai ekopisteiden paperinkeräysastiaan. Kun kiinteistöllä* on vähintään
neljä huoneistoa, on paperijätteelle oltava kiinteistöllä oma
keräysastiansa.
*Koskee Kemin, Tornion ja Keminmaan keskustaajama-aluetta

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

Niittejä tai
paperiliittimiä ei
tarvitse poistaa.
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Ei
• Märkä tai likainen paperi
• Pehmopaperi
• Muovitettu, alumiinipinnoitettu
tai vahattu paperi
• Pahvi, ruskeat pahvit,
munakennot, kartonki
• Lahjapaperi
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Biojäte

Biojätteelle paras vaihtoehto on kompostoida se kotikiinteistöllä. Kun
kiinteistöllä* on vähintään neljä huoneistoa, on biojätteelle oltava
kiinteistöllä oma keräysastiansa.
Jos kompostointi tai erilliskeräykseen liittyminen ei ole mahdollista**,
biojätteen voi laittaa poltettavaan jätteeseen.
*Koskee Kemin, Tornion ja Keminmaan keskustaajama-aluetta
** Koskee Tervolan ja Ylitornion kuntia sekä Kemin, Tornion ja Keminmaan haja-asutusalueita
sekä taajama-alueiden alle neljän huoneiston kiinteistöjä

Kyllä
•
•
•
•

Hedelmien, juuresten, vihannesten ja kananmunien kuoret
Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
Ruoantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
Talouspaperi, lautasliinat, nenäliinat ja leivinpaperi,
kananmunakennot, lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet
• Kasvinjätteet ja puutarhajätteet
• Kiinteät rasvat, kalanperkuujätteet

Erilliskerätty biojäte pakataan kartonkipakkaukseen,
sanomalehteen, paperipussiin, muovipussiin tai kaupasta
ostettavaan biojätepussiin, jotta biojäteastia ei likaannu.
13

Poltettava jäte
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Poltettava jäte = entinen sekajäte, normaali asumisessa syntyvä
jäte. Poltettava jäte kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin,
eli jätteenkuljettaja tyhjentää kiinteistöjen poltettavat jätteet
jätehuoltomääräysten mukaisin tyhjennysvälein.
Kyllä
• muovipakkaukset, (jos ei ole mahdollista
käyttää ekopisteen muovipakkausten
keräysastioita) esim. leipäpussit,
muovirasiat, elintarvikepakkaukset
• biojätteet (jos ei kompostoida
tai erilliskerätä)
• muoviesineet ja -astiat
• rikkinäiset kengät, vaatteet ja
muut tekstiilit
• vaipat, terveyssiteet
• levyt (vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit)
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumi- ja nahkatuotteet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua
• likainen paperi ja pahvi
(ekopisteisiin kelpaamaton)

Ei
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

vaarallisia jätteitä, s. 16
hyötyjätteitä, s.8-10, 12, 18-19
rakennus- ja purkujätettä
kaatopaikkajätettä, s. 15
esineitä tai aineita, jotka painonsa,
kokonsa, muotonsa tms. syyn takia
saattavat vahingoittaa jätteen
tuojaa, keräysvälineen käsittelijää tai
käsittelypaikan työntekijöitä taikka voivat
vanhingoittaa keräysvälinettä, jäteautoa tai
käsittelylaitteita
nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
käymäläjätettä
erityisjätteitä
moottoriajoneuvon renkaita
sähkölaitteita s. 21
kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
palon vaaraa aiheuttavia jätteitä,
kuten kuumaa tuhkaa
räjähdyksen vaaraa aiheuttavat
jätteet, kuten ilotulitteet ja ammukset
(toimitettava poliisille)

Isokokoiset, eri materiaaleja
sisältävät jätteet, kuten sohvat,
toimitetaan ekoasemille tai
Jäkälään, joissa niistä erotellaan
eri materiaalit hyötykäyttöön.
14
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Kaatopaikkajäte

Kaatopaikkajäte: palamatonta jätettä, jota ei voida hyötykäyttää
eikä laittaa ekopisteiden keräysastioihin tai jätteet joita ei voida
materiaalinsa puolesta laittaa kiinteistön omaan poltettavan jätteen
astiaan. Nämä jätteet tulee pitää aina erillään poltettavasta jätteestä ja
ne tulee toimittaa lähimmälle ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään.

Kyllä
•
• käytetty eristysvilla
• kipsilevyt
• ikkunalasit, peililasit, kristallit,
kaakelit, keramiikkajäte
• lasiesineet
• hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
• tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)
• wc-posliinit
• kiviainesperäinen kissanhiekka

Ei
• tavanomainen kotitalousjäte, joka kuuluu
kiinteistöillä sijaitsevaan jäteastiaan
• biojäte
• auton-, traktorin yms. moottoriajoneuvojen
renkaat (palautetaan renkaita myyviin liikkeisiin)

15

Vaarallinen jäte
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Vaaralliset jätteet on pidettävä aina erillään toisistaan ja muusta
jätteistä ja niitä ei saa laittaa poltettavan jätteen astiaan. Vaaralliset
jätteet on merkittävä sisällön mukaan ja toimitettava ekoasemille ja
Jätekeskus Jäkälään ja lääkejätteet apteekkeihin.
Kyllä
• Hius- ja kynsilakat, permanenttiaineet
• Hyönteismyrkyt, kasvinsuojelu ja torjuntaaineet
• Emäksiset puhdistusaineet, hapot, etikka
• Desinfiointiaineet, valokuvauskemikaalit,
röntgenkuvat
• Ajoneuvojen jäähdytin-, jarru-, pakkas-,
akku- ja kytkinnesteet sekä lyijyakut ja
iskunvaimentimet
• Jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset
jätteet
• Liuottimet kuten bensiini, tärpätti, tinneri,
asetoni ja liuotinpitoiset pesuaineet
• Maalit, liimat, lakat, hartsit, puunsuoja- ja
kyllästysaineet
• Kaasua sisältävät paineastiat ja
aerosolipakkaukset
• Painekyllästetty puu, ruosteenestoaineet
• Uuden vuoden tinat, jauhesammuttimet
• Terva ja tervatuotteet
• Paristot, nappiparistot ja ladattavat akut
(kauppoihin)
• Elohopeakuumemittarit ja käyttämättä
jääneet lääkkeet (apteekkiin)
• Loisteputket ja pienoisloistelamput,
energiansäästölamput, ledlamput*
• Asbesti (maksullinen jäte)
* Lamppujen kierrätys: www.serkierratys.fi
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HUOM!
• Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta
myrkyllistä ainetta sisältäneet astiat
eivät ole vaarallista jätettä. Täysin
tyhjät aerosolipullot voi laittaa
metallinkeräysastiaan, samoin tyhjät tai
kuivuneet maalipurkit.
• Käytettyjä paristoja, pienakkuja ja
energiansäästölamppuja vastaanottavat
niitä myyvät liikkeet.
• Palauta lääkejätteet apteekkeihin. Pakkaa
lääkejätteet läpinäkyvään muovipussiin.
Pidä jodipitoiset lääkejätteet, sytostaatit
ja elohopeakuumemittarit erillään muista
lääkkeistä. Laita viiltävät ja pistävät jätteet
(esim. neulat) kannelliseen muoviastiaan
ennen apteekkiin viemistä. Räjähtävät
jätteet (toimitettava poliisille)

Lääkejätteet
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Käyttämättä jääneet lääkkeet palautetaan lähimpään apteekkiin.
Palauta lääkkeet aina alkuperäispakkauksissaan, jos mahdollista.
Poista lääkejätteistä henkilötiedot.
APTE

EKKII

Kyllä
• Kiinteät lääkejätteet painopakkauksissa ja
purkeissa
• Nestemäiset lääkejätteet
• Sytostaatit ja jodipitoiset lääkejätteet
• Neulat ja ruiskut
• Elohopeakuumemittarit

•
•

•
•
•
•
•

N

Ei
•
•
•
•
•

Insuliinikynät ja kynien terät
Paristoilla toimivat kuumemittarit
Muita kemikaalijätteitä
Muita vaarallisia jätteitä
Lääkejätteiden kartonkipakkauksia.

Pakkaa lääkejätteet läpinäkyvään muovipussiin.
Palauta alkuperäispakkauksissaan jodi- ja bromipitoiset
lääkejätteet (mm. Betadine-, Jodix- ja lodosorb-valmisteet)
sekä sytostaatit, pidä ne aina erillään muista lääkejätteistä
ja merkitse selvästi.
Palauta elohopeakuumemittarit erikseen. Rikkoutuneet
elohopeamittarit tulee toimittaa suljetussa lasipurkissa.
Rikkinäiset digitaaliset kuumemittarit ovat sähkölaitteita ja
ne palautetaan ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään.
Pakkaa neulat ja muu viiltävä jäte kannellisiin
muovipurkkeihin.
Diabeteksen hoidossa käytetyt insuliinikynät neuloineen
voi laittaa poltettavaan jätteeseen.
Apteekin hoitotuotteet, kuten vitamiinit, voiteet
ja pesunesteet eivät ole lääkejätettä. Ne laitetaan
poltettavaan jätteeseen.
17

Painekyllästetty puu
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Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä ja se on aina pidettävä
erillään muusta jätteestä. Sitä ei saa polttaa kodin tulipesissä eikä
laittaa poltettavan jätteen astiaan. Painekyllästetty puujäte tulee
toimittaa ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään ja sitä ei saa laittaa
poltettavan jätteen keräysastiaan.
Kyllä
• Painekyllästetty puutavara
sekä vihreä että ruskea,
ratapölkyt, puhelinpylväät

Puutarhajäte

Puutarhajätteelle paras vaihtoehto on kompostoida ne kotikiinteistöllä.
Mikäli kompostointi ei ole mahdollista, puutarhajätteet tulee toimittaa
ekoasemille tai Jätekekus Jäkälään. Puutarhajätettä ei saa laittaa
poltettavan jätteen keräysastiaan.
Kyllä
• Oksat, haravointijäte, ruohosilppu

Ei
• Kannot (s.19)

18

Puujäte
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Käsittelemätön puujäte voidaan hyödyntää kotitalouksissa
polttopuuna. Käsitelty puu- ja levyjäte tulee toimittaa ekoasemalle
PUUJÄTE
tai Jätekeskus Jäkälään. Hyödyntämiskelpoista puuta ei saa laittaa
poltettavan jätteen astiaan.
Kyllä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puhdas puujäte
Puulevyjäte (ovet, kaapit kalusteet)
Pinnoitettu puu (melamiini, laminoitu puu)
Parketti
Laminaatti
Lastulevy, vaneri
Kovalevy, mdf-levyt, haltex
Lakattu ja maalattu puu
Hirret
Kannot

Ei
• Kipsilevyt tai muut kiviainesperäiset levyt
• Painekyllästetty puu, ratapölkyt
• Puurakenteet, joissa on muita materiaaleja
(esim. puusohvat, joissa on vaahtomuovia
pehmusteena)
• Sahanpuru (poltettavaan tai biojätteeseen)
• Puujätteestä on poistettava suuret
metalliesineet ennen ekoasemalle tai
Jätekeskus Jäkälään tuomista. Pieniä
nauloja, nastoja, hakasia tai heloja ei
tarvitse poistaa.

Huom! Käsittelemätön puujäte
vastaantotetaan veloituksetta!

19
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Rakennus- ja purkujätteen lajittelu
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Käyttämättä jääneet rakennusmateriaalit ja rakennusosat tulee
kerätä erilleen siten, että ne voidaan toimittaa hyödynnettäväksi tai
käsiteltäväksi.
Jätekeskuksen kaatopaikkaan:
• wc-posliinit, kaakelit, s 15
• mineraalivillat
• eristysvillat
• kipsilevyt

Hyödynnetään materiaalina:
• paperit ja pahvit, s. 12 ja 8
• metallit, s. 9
• käsittelemätön puujäte, s19
• betoni-, tiili-, laatta- ja muu
kiviainesperäinen purkujäte
• ylijäämämaa

Hyödynnetään energiana:
• kattohuopa
• lasikuitu
• viemäriputket
• muovit
• puu- ja puukuitulevyt
• likaset paperit ja pahvit
• styroxit
• vaahtomuovit

Sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet on aina pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava
ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään. Asbestia vastaanotetaan ainoastaan Jätekeskus
Jäkälässä ja sen tuomisesta on aina ilmoitettava Jäkälän valvomoon. Asbesti on pakattava
siten, ettei se pölyä kuljetuksen aikana ja pakkaus on merkittävä asbestijätteeksi.

Vaihtolavalla tuotavasta lajittelemattomasta
rakennusjätteestä peritään kallein tonnihinta. Lajittelemalla
jätteet erillisiin kuormiin säästät merkittävästi rahaa. Kysy
ohjeita Jätekeskus Jäkälästä ENNEN töiden aloitusta erityisesti
purkukohteissa.

20
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Sähkölaitteet
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Käytöstä poistetut sähkölaitteet tulee pitää aina erillään muusta
jätteestä ja niitä ei saa laittaa poltettavan jätteen astiaan. Ne tulee
toimittaa ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään. Pieniä sähkölaitteita voi
palauttaa niitä myyvien kauppojen keräyspisteisiin.
Kyllä
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Pesukoneet ja kuivausrummut
Jääkaapit ja pakastimet, lämpöpumput
Sähköliedet ja mikroaaltouunit
Pölynimurit, kahvinkeittimet,
leivänpaahtimet, silitysraudat
Tieto- ja teletekniset laitteet kuten
tietokoneet, tulostimet, kopiokoneet,
laskimet ja puhelimet
Kuluttajaelektroniikan laitteet kuten radiot,
televisiot, videokamerat ja -nauhurit sekä
äänentoistolaitteet
Valaistuslaitteet
Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
kuten porat, sahat, ompelukoneet ja
hitsauslaitteet
Lelut ja vapaa-ajan- ja urheiluvälineet,
kuten sähköjunat, kilpa-autoradat,
videopelit sekä sähkö- ja elektroniikkakomponenetteja sisältävät urheiluvälineet
Tarkkailu- ja valvontalaitteet kuten
paloilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet
ja termostaatit
Loisteputket, energiansäästölamput,
ledlamput

Ei
• ohuet sähköjohdot (poltettava jäte)
• Kaapelit (metalliromua)
• Polttomoottorit
(öljyt poistettuna metalliromua)
• Hehkulamput ja halogeenilamput
(kaatopaikkajätettä)

Lamppujen kierrätys: www.serkierratys.fi
21
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Jätehuollon perusmaksu
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Jätehuollon perusmaksu on kiinteä, asuntokohtainen vuosimaksu. Se
peritään kaikista vakinaisessa ja vapaa-ajan asumisessa käytettävistä
kiinteistöistä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan
alueella. Perusmaksu ei poista velvollisuutta kuulua kiinteistökohtaiseen
jätteenkuljetukseen eikä vaikuta siitä perittävään maksuun.
Rivi- ja kerrostaloissa lasku lähetään taloyhtiölle/isännöitsijälle. Perusmaksu
peritään kiinteistön omistajalta/haltijalta 1.7. tilanteen mukaan.
Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa:
Vakinaisen asunnon perusmaksu 24,80 €/vuosi
Vapaa-ajan asunnon perusmaksu 12,40 €/vuosi
Perusmaksulla katetaan kunnan vastuulla olevia kotitalouksien yhteisiä
jätehuollon kustannuksia:
• Vaarallisten ja lääkejätteiden vastaanotto, kuljetus ja käsittely
• Osa hyötyjätehuollosta
• Ekoasemien ylläpito
• Jätehuollon viranomaistehtävät
• Jätehuollon tiedotus ja neuvonta
• Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyskierrokset hajaasutusalueilla
Laskutettavan kiinteistön tiedot perustuvat jätelain edellyttämän
asiakasrekisterin tietoihin.
Perusmaksun kohtuullistaminen:
Vakituisen asunnon perusmaksu voidaan hakemuksesta puolittaa tai jättää
perimättä, mikäli asunto on käyttämättömänä yhtäjaksoisesti vähintään
6-12 kuukautta kalenterivuodesta.
Vapaa-ajan asunnon perusmaksu voidaan hakemuksesta jättää perimättä,
mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Kiinteistön käyttö on erittäin
vähäistä, 2. sama omistaja/jätteen haltija maksaa täyden perusmaksun
Perämeren jätelautakunnan alueella olevasta muusta vakituisesta taikka
vapaa-ajan asunnosta, 3. asunnossa ei ole sähköliittymää, 4. juoksevaa vettä.
Jätemaksun puolittamista ja perimättä jättämistä tulee anoa kirjallisesti
Perämeren jätelautakunnalta etukäteen kunkin laskutuskauden osalta
erikseen viimeistään 30.4. Hakemuslomake löytyy www.jakala.fi/hinnat/
perusmaksu/ tai lomake voidaan tarvittaessa postittaa.
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Jätehuolto kunnittain

Jätehuolto Torniossa
Torniossa on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistönomistaja
tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteistönsä
jäteastioiden tyhjennyksestä. Jätteenkuljetukseen soveltumattomat poltettavat- ja
kaatopaikkajätteet sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse
vastaanottopisteisiin.

Jätteiden vastaanottopaikat:
Ekopisteet
• vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia
• muovipakkausten keräys Prisman ekopisteellä
• osassa UFF:n vaatekeräys
• sijaintipaikat löytyvät: www.rinkiin.fi
Jätekeskus Jäkälä
Kalkkimaantie 614, Tornio
Avoinna ma-pe 7-18
p. 0400 181 456
• vastaanotetaan: poltettava jäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puukuitulevyjäte, metallijäte, pahvi,
kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, asbestijäte, paperi, kiviaines,
UFF:n vaatekeräys.
EkoTerminal
Teollisuuskatu 8-10, Tornio
p.040 760 0918
• vastaanotetaan: puu- ja levyjäte, metallijäte, pahvi, paperi, lasi, sähkölaitteet, vaaralliset
jätteet, UFF:n vaatekeräys
Jätteenkuljettajat
Lassila & Tikanoja, p. 010 636 5000
Tornion KTK, p. 020 755 8290
Kemin Ajotilaus p. 040 840 5891
Esa ja Pojat, p. 0400 867 680
Sakokaivon tyhjentäjiä
Lassila & Tikanoja, p. 010 636 5000
Hannu Juntti, p. 045 855 8868
Delete, p. 050 4127 929
Kemin ajotilaus, p. 040 840 5891
LVI-Kilpimaa, p. 020 712 1240
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Jätehuolto kunnittain
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Jätehuolto Kemissä
Kemissä on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus ja tämän tehtävän hoitaa Perämeren
Jätehuolto. Jäteyhtiö kilpailuttaa jätekuljetukset ja tekee kuljetuksen järjestäjän kanssa
sopimuksen kuljetuspalvelujen antamisesta kunnan asukkaille. Asukkaat eivät voi
tehdä sopimuksia muiden kuljetysyritysten kanssa. Sako- ja umpikaivoliete ei kuulu
kunnanjärjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.
Mikäli mahdolliset ongelmat eivät ratkea kuljetusyhtiön kanssa neuvottelemalla, ota
yhteys Perämeren Jätehuoltoon. Jätteenkuljetukseen soveltumattomat poltettavatja kaatopaikkajätteet sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse
vastaanottopisteisiin.

Jätteiden vastaanottopaikat:
Ekopisteet
• vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia
• muovipakkausten keräys Citymarketin ja Prisman ekopisteillä
• osassa UFF:n vaatekeräys
• sijaintipaikat löytyvät: www.rinkiin.fi
Ekoasema Esa ja Pojat
Uusiokatu 5, Kemi
Avoinna ma-pe 7-18, p. 0400 867 680
• vastaanotetaan: poltettava jäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puukuitulevyjäte, metallijäte, pahvi,
kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, paperi, UFF:n vaatekeräys.
Monitarmo
Tavaran vastaanotto: Oklaholmankatu 2, avoinna ma-pe 8-17, p. 045 112 3804
Kierrätysmyymälä Goodwill, Valtakatu 27-29, avoinna ma-pe 9-17, p. 0400 565 347
Jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu
Perämeren Jätehuolto Oy, p. 040 710 7373
Sakokaivon tyhjentäjiä
Erkinmikot Oy, p. 0400 640 696
Kemin Ajotilaus, p. 040 840 5891
Lassila & Tikanoja, p. 010 636 5000
Delete, p. 050 4127 929
LVI-Kilpimaa, p. 020 712 1240
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Jätehuolto kunnittain

Jätehuolto Keminmaassa
Keminmaassa on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus eli jokainen
kiinteistönomistaja tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen
kanssa kiinteistönsä jäteastioiden tyhjennyksestä. Jätteenkuljetukseen soveltumattomat
poltettavat- ja kaatopaikkajätteet sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse
vastaanottopisteisiin.

Jätteiden vastaanottopaikat:
Ekopisteet
• vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia
• muovipakkausten keräys Citymarketin ekopisteellä
• osassa UFF:n vaatekeräys
• sijaintipaikat löytyvät: www.rinkiin.fi
Ekoasema Esa ja Pojat
Uusiokatu 5, Kemi
Avoinna ma-pe 7-18
p. 0400 867 680
• vastaanotetaan: poltettava jäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puu- ja puukuitulevyjäte,
metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, paperi,
UFF:n vaatekeräys.
Jätteenkuljettajat
Esa ja Pojat, p. 0400 867 680
Kemin Ajotilaus, p. 040 840 5891
Lassila & Tikanoja, p. 010 636 5000
Sakokaivon tyhjentäjiä
Erkinmikot Oy, p. 0400 640 696
Kemin Ajotilaus, p. 040 840 5891
LVI-Kilpimaa, p. 020 712 1240
Lassila & Tikanoja, p. 010 636 5000
Hannu Juntti, p. 045 855 8868
Delete, p. 050 4127 929
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Jätehuolto Ylitorniolla
Ylitorniolla on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistönomistaja
tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteistönsä
jäteastioiden tyhjennyksestä. Jätteenkuljetukseen soveltumattomat poltettavat- ja
kaatopaikkajätteet sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse
vastaanottopisteisiin.

Jätteiden vastaanottopaikat:
Ekopisteet
• vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia
• osassa UFF:n vaatekeräys
• sijaintipaikat löytyvät: www.rinkiin.fi
Kopanmäen Ekoasema
Teollisuuskatu 20, Ylitornio
Avoinna perjantaisin klo 12-18
p. 0400 399 257
• vastaanotetaan: poltettava jäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puukuitulevyjäte, metallijäte, pahvi,
kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet.
Jätteenkuljettajat
Napapiirin Kuljetus, p. 0400 613 784
Sakokaivon tyhjentäjiä
Länsirajan Jäte ja Kuljetus Oy, p. 0400 392 923
Riekkola Infra Oy, p. 0400 399 257
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Jätehuolto kunnittain

Jätehuolto Tervolassa
Tervolassa on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistönomistaja
tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteistönsä
jäteastioiden tyhjennyksestä. Jätteenkuljetukseen soveltumattomat poltettavat- ja
kaatopaikkajätteet sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse
vastaanottopisteisiin.

Jätteiden vastaanottopaikat:
Ekopisteet
• vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia
• osassa UFF:n vaatekeräys
• sijaintipaikat löytyvät: www.rinkiin.fi
Tapiolankaan Ekoasema
Tervola, Paakkolantie 1254
Avoinna maanantaisin klo 8-18
p. 040 760 8571
• vastaanotetaan: poltettava jäte, kaatopaikkajäte, puu- ja levyjäte, metallijäte, pahvi,
kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, paperi.
Jätteenkuljettajat
Lassila & Tikanoja, p. 010 636 5000
Esa ja Pojat, p. 0400 867 680
Kemin Ajotilaus, p. 040 840 5891
Sakokaivon tyhjentäjiä
Lassila & Tikanoja, p. 010 636 5000
Kemin Ajotilaus, p. 040 840 5891
Delete, p. 050 4127 929
LVI-Kilpimaa, p. 020 712 1240
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Jätteiden keräysvälineet
Jätteiden keräysvälineinä saa käyttää ainoastaan koneelliseen
kuormaukseen soveltuvia:
1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita,
jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun
2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä
3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan
vastaanotto- tai käsittelypaikkaan
4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia
muita jäteastioita.

Säkkiteline ei ole työturvallisuussyistä
hyväksyttävä keräysväline!

Jätteiden laittaminen keräysvälineisiin
Jos jäteastiaan sijoitettava jäte on niin märkää, että sen voi olettaa jäätyvän kiinni astian
seinämiin, niin jäte on käärittävä esimerkiksi sanomalehteen tai astian vuorauksena on
käytettävä säkkiä.
Tuhka, grillihiilet ja pölyävät jätteet on pakattava tiiviisti ja varmistettava, että tuhka ja
grillihiilet ovat täysin jäähtyneet ennen jäteastiaan laittamista.
Mikäli kaatopaikkajätteen seassa on lasia tai muita esimerkiksi teräviä esineitä, jotka saattavat
vahingoittaa keräysvälineen käsittelijää tai keräysvälinettä, ne on pakattava huolellisesti
siten, ettei niistä aiheudu vahinkoa.
Jätteenkuljettajalla on oikeus ja velvollisuus jättää tyhjentämättä poltettavan jätteen tai
biojätteen keräysväline, jos hän tyhjennyksen yhteydessä havaitsee sen sisältävän vaarallista
jätettä tai huomattavan määrän polttoon tai biojätteen käsittelyyn soveltumatonta jätettä.
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Keräysvälineet ja tyhjennys

Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys
Jätteiden keräysvälineet on mitoitettava niin ja jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein,
että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin. Keräysvälineet on voitava sulkea eikä jätteistä
saa aiheutua hajuhaittaa tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa eikä roskaantumista.
Syntyvään jätemäärän nähden ylisuurten jäteastioiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin
pidennykseen.

Jäteastioiden tyhjennysvälit saavat olla enintään:
Poltettava jäte
Poltettava jäte, jos kiinteistöllä on biojätteen
erilliskeräys tai kompostointi
Biojätteet
Pienmetallijäte
Lasipakkausjäte
Muut kierrätettävät jätteet

Kesällä 1.6.-31.8.
2 viikkoa

Talvella 1.9.-31.5.
4 viikkoa

4 viikkoa**
2 viikkoa
kuusi kuukautta
kuusi kuukautta
tarvittaessa

8 viikkoa**
4 viikkoa

** Biojätteen kompostoinnista tai erilliskeräyksestä on tehtävä ilmoitus Perämeren
jätelautakunnalle, jos kiinteistö haluaa poltettavan jätteen jäteastian tyhjennettäväksi
kesäaikana yli 2 viikon ja talviaikana yli 4 viikon välein.
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa,
on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.
Haja-asutusalueella sijaitsevat korkeintaan kahden henkilön taloudet, joiden jäteastia ei
sisällä biojätettä, voivat tyhjentää jäteastian talviaikana (1.9. - 31.5.) 12 viikon välein.
Erilliskerättyjen jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen
seurauksena aiheudu kierrätyskelpoisten jätteiden sijoittamista poltettavan jätteen joukkoon.
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista täytyy anoa jätelautakunnalta, ota yhteys
jätelautakunnan sihteeriin, jatelautakunta@tornio.fi.
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Jätteenkuljetuksen keskeytys
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa
käyttämättömänä. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä.
Määräaikaisesta keskeytyksestä sovitaan vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen
aloitusajankohtaa Kemin kaupungin alueella kunnan jäteyhtiön kanssa ja Tornion,
Keminmaan, Ylitornion sekä Tervolan alueilla jätteenkuljettajan kanssa. Keskeyttäminen
edellyttää, että kiinteistö on sen aikana käyttämätön. Jos keskeytys kestää yli kolme
kuukautta, siitä on ilmoitettava etukäteen Perämeren jätelautakunnalle. Asumisessa
syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä on aina
ilmoitettava etukäteen Perämeren jätelautakunnalle, jatelautakunta@tornio.fi.

Kompostointi kiinteistöllä
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Komposti on pidettävä
asianmukaisessa kunnossa. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston
yhteinen, missä tapauksessa kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö.
Elintarvikejätettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa,
johon haittaeläinten pääsy on estetty.
Käymäläjätettä, eläinten ulosteita ja lietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa
suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja
jonka valumavesien pääsy maahan on estetty.
Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa.
Kompostikehikko on suojattava niin, että kompostointi ei roskaa ympäristöä.
Puutarhajäte, jota ei kompostoida omatoimisesti, on toimitettava lähimmälle ekoasemalle.

Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille
tai yksityisille alueille ilman maanomistajan lupaa.

Jätteen polttaminen kiinteistöllä on kielletty
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain risuja ja oksia ja pelkästä puusta koostuvaa jätettä,
jossa ei ole käsittelyaineita tai muuta kemikaalia, sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia
ja kartonkia. Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä
kuivia risuja ja oksia ja maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia, kuivia jätteitä, kuten
kohtuullisen määrän kuivia olkia, hakkuujätettä tai muuta käsittelemätöntä puujätettä,
kun voimassa ei ole metsä- eikä ruohikkopalovaroitus. Palojäännöksen asianmukaisesta
jätehuollosta on huolehdittava. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, hajutai terveyshaittaa eikä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Muovin polttaminen on kielletty.
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2018

Perämeren Jätehuolto Oy
Jätekeskus Jäkälä
Kalkkimaantie 614
95460 Tornio

www.jakala.fi

