
ROSKAPOSTIAROSKAPOSTIAÄlä deletoi! Sisältää tietoa jätteistä ja jätehuollosta

Jätekeskus  Jäkälä, Vilmilän ja Ylitornion ekoasemat 
ovat poikkeuksellisesti avoinna 

Vastaanotamme metallia, 

puuta, puutarhajätteitä,  

pahvia, vaarallisia jätteitä, 

sähkölaitteita, kaatopaikka-

jätettä ja poltettavaa jätettä.

Jätekeskus Jäkälä 
p. 0400 181 456

Ylitornion ekoasema
p. 0400 399 257

Ekoasema Esa ja Pojat
p. 0400-867 680

KEVÄÄLLÄ 
la 29.5. klo 9.00 - 14.00
la 5.6. klo 9.00 - 14.00
la 12.6. klo 9.00 - 14.00

SYKSYLLÄ
la 2.10. klo 9.00 - 14.00
la 9.10. klo 9.00 - 14.00

2021

Muista ottaa asiakaskortti mukaan!

Joko sie kompostoit?
Käyhän tykkäämässä 

Jätekeskus Jäkälän 
facebook-sivusta 

ja osallistu 
lämpökompostorin 

arvontaan!

 Kompostori arvotaan 
kaikkien Jätekeskus
 Jäkälän Facebook-

arvontaan osallistunei-
den kesken 28.5.2021



Pääkirjoitus

ROSKAPOSTIAROSKAPOSTIA

Kimmo Ahola
Käyttöpäällikkö
Perämeren Jätehuolto Oy

Uuden edessä
Pari vuotta sitten työskentelin suurteollisuu-

dessa tuhansien työntekijöiden pörssiyhti-
össä. Liki parikymmentä vuotta saman työn-
antajan palveluksessa ja samankaltaisissa 
tehtävissä sai minut pohtimaan, että voisiko 
alueelta löytyä uusia haasteita työrintamalla. 
Etsin alueella vapaina olleita työtehtäviä ja 
yllätyksekseni löysin itseni ihan uudelta alal-
ta ja täysin erilaisten työtehtävien parista, 
käyttöpäällikön työtehtävästä Perämeren Jä-
tehuolto Oy:ssä.

Yksityiseen sektoriin verrattuna kunnallisen 
jätehuoltoyhtiön toimintaa säätelee huomat-
tavasti monimutkaisemmat lainalaisuudet, 
kuin mihin olin aikaisemmin tottunut. Muun 
muassa poliittinen päätöksenteko sekä muut-
tuva lainsäädäntö ohjaavat yhtiön toimintaa 
voimakkaasti ja ne on otettava huomioon 
jatkuvasti käytännön toiminnassa, suunnitel-
missa sekä hankinnoissa. Lisäksi toimialakoh-
taista sääntelyä tulee Euroopan Unionin laa-
juisesti enemmän kuin koskaan. Toisaalta on 
ollut ilo huomata, kuinka jätehuollon toimijat 
ovat valtakunnallisesti yhteisöllinen ja yhteis-
työllä pyritään löytämään yhteinen näkemys 
alan käytännöistä, eikä kenenkään tarvitse 
jäädä pohtimaan asioita yksin.

Alan vaihdon ja parin vuoden työkokemuk-
sella voin todeta, että olen todellakin saanut 
sitä, mitä lähdin etsimään; vaihtelua, uusia 
asioita ja mielenkiintoisia haasteita. Tuhatpäi-
nen työntekijäjoukko vaihtui alle 10 hengen 
työyhteisöön. Suurena haasteena on ollut 
maailmanlaajuisen koronapandemian koh-
taaminen ja pienen työyhteisön selviäminen 
siitä niin, että toiminta on voitu pitää käyn-
nissä. Etätyö, turvavälit ja virukselta suojau-
tuminen ovat olleet arkipäiväämme jo reilun 
vuoden ajan. Pieni organisaatio on ketterä ja 
joustava, mutta särkymävara on pieni, joten 
tarkkana on pitänyt olla.
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Tulevia haasteita ja mahdollisuuksia lähitu-
levaisuudessa tuo vireillä oleva jätelakimuu-
tos, joka on annettu Eduskunnalle ja käsittely 
meneillään. Lakimuutoksen myötä tulee uu-
sia sääntelyjä jätteiden keräämiselle ja kier-
rättämiselle. Kuntalaisten arjessa tämä näkyy 
muun muassa biojätteen keräämisenä ja eri 
pakkausmateriaalien erilliskeräyksen tehos-
tamisena. Lainsäädännön muutoksiin valmis-
tautuminen on jo aloitettu alueellamme tar-
kastelemalla yhteisiä jätehuoltomääräyksiä. 
Lisäksi on tehty selvityksiä biojätteen määräs-
tä, keräämisestä ja käsittelystä. 

Luontevana kiertotalouden askeleena bio-
jätteen keräämisessä voidaan pohtia, voisiko 
alueellamme olla tulevaisuudessa potentiaa-
lia jopa omalle biokaasulaitokselle. Tämän to-
teutumiseksi tarvitaan kuitenkin meitä kaik-
kia, joten kannustan kaikkia kierrättämään 
biojätteemme avoimin mielin, jotta tulevai-
suudessa voisimme mahdollistaa sen, että 
esimerkiksi alueemme joukkoliikenne voisi 
tulevaisuudessa kulkea biodieselin voimalla.

Julkaisija: Perämeren Jätehuolto Oy
Paino: Länsi-Pohjan Kirjapaino Oy
Jakelu on n. 35 000 lehteä Kemin, Tornion, 
Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan alueel-
la

Roskapostia on Perämeren Jätehuolto 
Oy:n asiakaslehti



Pääkirjoitus
Herpertin vinkki
Tunnista vaarallinen jäte
Vaarallisten jätteiden ja säh-
kölaitteiden keräyskierros
Jätelaki uudistuu
Lajitteluohjeet
Jäteastioiden pesukierros
Tervolan ekoasema
Jäkälän uudet nettisivut
Koronan vaikutukset jäte-
huoltoon
Info
Vieraslajien torjunta

Sisältö
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Herpertti 

muistuttaa

Likakaivojen tyhjennykset
 Ylitorniolla

Tilaa p. 040 592 9145

Länsirajan 
Jäte ja 

kuljetus Oy
Ylitornio

Einojuhani Kuure
p. 040 592 9145 

Vaihtolavat ja kuljetukset
Sekajätteiden kuljetus

Länsirajan Jäte ja kuljetus Oy

Osmo Kuure
p. 0400 392 923

Muistathan ekoasemilla asioi-
dessasi, että metallit, pahvit, 
sähkölaitteet, vaaralliset jät-
teet, puutarhajäte ja puhdas

 puujäte eivät vähennä asiakaskortin
 ilmaiskäyntejä!

Poltettavasta sekä palamattomasta 
jätteestä ja käsitellystä puusta veloitetaan

 asiakaskortilta yksi ilmaiskäyntikerta.

Sakokaivojen tyhjennykset
EKL TRANSPORT OY

viemäreiden, salaojien ja 
imetyskenttien huuhtelut

Puh. 0400696143

www.jakala.fi
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Jätteiden keräyskierrosJätteiden keräyskierros

SAKOKAIVOJEN TYHJENNYKSET - VIEMÄRIEN AVAUKSET
VIEMÄRIEN KUVAUKSET - ERISTEIDEN IMUT JA PUHALLUKSET

www.delete.fi
p. 050 412 7929

Viime syksynä ensimmäistä kertaa järjestet-
ty kodin jätteiden keräyskierros otettiin in-
nolla vastaan ja jätteitä toi 85 henkilöä. 
Asiakkaat toivoivat haja-asutusalueella teh-
tävän kierroksen toistuvan vuosittain.
 
Vallitsevan koronatilanteen takia kevääksi 
suunniteltu kierros on jouduttu perumaan, 
jotta emme riskeeraisi asiakkaita tai työnte-
kijöitä.

Jos koronatilanne sallii, järjestämme  jäte-
kierroksen myöhemmin syksyllä ja ilmoitam-
me siitä Jäkälän nettisivuilla ja facebookissa 
sekä paikallislehdissä.

Jätekierros peruttu!

Tunnistatko 
 vaarallisen jätteen

Vaarallinen jäte aiheuttaa väärään paikkaan 
joutuessaan erityistä vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Yleisimpiä kotien vaarallisia jätteitä ovat

öljyt, maalit, liuottimet, pesunesteet, 
lääkejätteet ja aerosolit. 

www.vaarallinenjate.fi

?

Kotien vaaralliset jätteet otetaan vastaan 
veloituksetta ekoasemilla ja Jätekeskus Jäkälässä.
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28.-30.9.2021

Kuntalaisten vaaralliset jätteet ja 
sähkölaitteet vastaanotetaan 
veloituksetta. Muita jätteitä ei 

vastaanoteta keräyskierroksella.

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

Vaarallisten jätteiden ja Vaarallisten jätteiden ja 
sähkölaitteiden keräyskierros sähkölaitteiden keräyskierros 

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

Yli 200 litran öljyerille ti-
lataan nouto Lassila-Tika-
nojalta, nro 010 636 6031.

Jäteöljylaadut tulee pitää
   erillään toisistaan.

Jäteöljyyn ei saa 
olla sekoittuneena 

polttoöljyä, jarru-  tai 
jäähdytinnestettä, liuotti-
mia, bensiiniä tai vettä.

Jäteöljy imetään 
suoraan keräysautoon.

Keräysastiat on itse
 huolehdittava pois 

keräyspaikalta.

Jäteöljyn keräysauto:
- Mustat ja kirkkaat öljyt

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.

Keskiviikko 29.9.2021
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

Tiistai 28.9.2021
Maula, ent. baari, 8.00 - 9.00
Tervola SEO, 9.45 – 10.45
Peura, St1 Mäkipeura, 11.15 – 12.15
Varejoki, koulu, 13.45 – 14.15
Mellakoski ent. kaupan piha 15.00 - 16.00

Torstai 30.9.2021
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  



Jätelaki uudistuu 

Jätelaki on uudistuksen alla ja uusi laki kes-
kittyy kiertotalouden edistämiseen, mikä tar-
koittaa nykyistä selvästi tiukempia velvoitteita 
jätteiden erilliskeräykseen. 
Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 
prosenttia yhdyskuntajätteestä ja tähän ta-
voitteeseen pääseminen vaatii huomattavasti 
tehokkaampaa lajittelua, sillä kierrätysaste 
on tällä hetkellä 41-43 %. Erityisesti biojät-
teen kierrätystä on lisättävä merkittävästi. 
Myös pakkausjätteille on omat kierrätysta-
voitteensa.

Perämeren Jätehuollon kuntien osalta halli-
tuksen esittämän jätelain läpimeno tarkoit-
taa kotitalouksille parempia mahdollisuuksia 
jätteen lajitteluun kiinteistöillä. Biojätteen 
erilliskeräystä on jo aiemmin edellytetty kos-
kemaan Kemin, Keminmaan ja Tornion kes-
kustaajamien kerros- ja rivitaloja,  mutta hei-
näkuusta 2024 alkaen sitä edellytetään näillä 
alueilla myös omakotitaloissa. Pienemmissä 
taajamissa (esim. Tervolan ja Ylitornion kun-
tien keskustaajamat) biojätteen erilliskeräys-
velvoite laajenee kerros- ja rivitaloille. Näissä 
kiinteistöissä on jatkossa lajiteltava erikseen 
myös pienmetallit ja pakkausjätteet (karton-
ki-, lasi-, muovipakkaus). 

Hallituksen esitys tiukentaa myös pakkaus-
ten tuottajien velvollisuuksia. Muovipakka-
usjätteen alueellisten vastaanottopaikkojen 
vähimmäismäärä kaksinkertaistuu nykyisestä. 
Yksi keskeisimmistä muutoksista hallituksen 
jätelakiesityksessä on se, että jatkossa kun-
tien on järjestettävä keskitetysti erilliskerät-

tävien jätteiden kuljetus. Esityksen mukaan 
kunta kilpailuttaa ja järjestää jatkossa bio-
jätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen 
kuljetuksen kiinteistöiltä. Keskitetyllä kerä-
yksellä vältetään päällekkäistä ajoa ja sen ta-
voitteena on tuottaa palvelu mahdollisimman 
pienin ympäristöhaitoin ja taloudellisesti.

Paljon kyselty tekstiilijätteen alueellinen vas-
taanotto alkaa esityksen mukaan viimeistään 
vuoden 2023 alusta. 

Tekstiilijätteen vastaanotto alkaa viimeistään 
vuonna 2023. Perämeren Jätehuolto on 
mukana valtakunnallisessa Telaketju-
hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää 
tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja 
kiertoa.

Biojätteen lajotteluvelvollisuus laajenee 
koskemaan myös omakotitaloja Kemin, 
Tornion ja Keminmaan keskustaajama-
alueilla.
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Uudistuva jätelaki lisää lajittelua 
kiinteistöillä



Kodin jätteiden lajitteluohjeet

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)

Vähennä kuljetuspäästöjä ja kompostoi biojätteet 
omalla kiinteistöllä, jos se on 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!

Kodin jäteastioihin

Vähennä jätteiden määrää:
Korjaa, lainaa, kierrätä

Vältä tarpeettomia hankintoja
Valitse aikaa ja kulutusta kestäviä tuotteita



MUOVIPAKKAUKSET

LASIPAKKAUKSET

KARTONKIPAKKAUKSET

• Kartonkiset maito- ja mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset
• Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• Käärepaperit, esim. kopiopaperin kää-

reet
• Juomien pahviset monipakkaukset, 

esim. sixpackit ja salkut

• Lasipullot
• Lasipurkit

Ekopisteen lasinkeräykseen ainostaan 
pakkauksina käytettyä lasia!

Muut lasit ovat palamatonta jätettä, 
jonka vastaanottopaikka on 

lähin ekoasema.

• 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

EKOPISTEELLE tai KIINTEISTÖN JÄTEASTIOIHIN



METALLI

VAATTEET

• 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

• Vaatteet, kengät, laukut, asusteet
• Kodintekstiilit
• Lelut ja urheiluvälineet

Keräysastiaan ainoastaan ehjät, puhtaat, 
hajuttomat ja käyttökelpoiset tekstiilit!

EKOPISTEELLE tai KIINTEISTÖN JÄTEASTIOIHIN

Käyttökelvottomat vaatteet poltettavaan jätteeseen!

PAPERI
• Paperinkeräykseen kelpaa kaikki posti-

luukun tai -laatikon kautta kotiin tuleva 
paperi

• Sanoma- ja aikakausilehdet
• Mainosposti ja kirjekuoret
• Puhelinluettelot
• Vanhat kirjat, joista poistettu kannet (kan-

net kartonkiastiaan)
• Kirjoitus- ja kopiopaperit, piirrustuspaperit
• Valkoiset paperikassit



SÄHKÖLAITTEET

PALAMATON JÄTE

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)

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

Puutarhajätteen voi myös 
kompostoida omalla kiinteistöllä!

• Kaikki sähkölla, paristoilla tai akuilla toimi-
vat laitteet

EKOASEMALLE

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

Muista 

asiakaskortti!
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pesutilaukset: 
asiakaspalvelu@pmjh.fi

p. 040 710 7373 

Jäteastioiden 
pesut Kemissä 

tehdään 
viikon 27 aikana

Pesun hinta:
Pinta-astiat 
24,80€/astia

Astiapesujen tilaukset 
viimeistään

21.6.2021 mennessä 

(sisältää tyhjennyksen)

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

Syväkeräysastiat
186 €/kpl

(sisältää tyhjennyksen)

p. 040 194 3534

-MONITARMO-
AVOINNA ARKISIN KLO 8.00-17.00

OTAMME VASTAAN VELOITUKSETTA
Sähkölaitteita

Metalli, pahvia ja paperia
Hyväkuntoisia huonekaluja, tekstiilejä,
liikuntavälineitä ja muuta myytäväksi 

kelpavaa

Goodwill kierrätysmyymälä, Valtakatu 27-29
Avoinna 9-17

Oklaholmankatu 2, Kemi
puh. 040 3557 925

Maksullinen nouto järjestetään tarvittaessa.
Kuljetuspalvelu puh. 040 3557 197
Puhelinaika kuljetuspalvelulle 8 - 12
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  avoinna ma-pe klo 7- 18
Kalkkimaantie 614, Tornio 

puh. 0400 - 181 456

MULTAMULTA
Peräkärryyn itse lapioituna 

Komposti

Lavakuormat:

Peräkärrykuormat:

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

SUPEREDULLISESTI
7,50 €/m3 

ILMAISEKSI

Kuorma-autoon lastattuna

(HUOM! Oma lapio mukaan!)

Isommat erät > 100 m3, kysy tarjous: 
kimmo.ahola@pmjh.fi, puh. 0400 175 981

Tervolan ekoasema sai uuden ilmeen
Tervolan ekoasema uudistettiin viime syksynä 
ja ekoasema on otettu innostuksella vastaan. 
- Palaute on ollut positiviista. Asiakkaat tyk-
käävät, että yleisilme on siistimpi ja selkeäm-
pi, kertoo työvalmentaja Minttu Mäkitervo. 
- Ekoasema on ollut nyt avoinna kuusi kuu-
kautta ja joka kuukausi kävijöitä on ollut liki 
puolet enemmän kuin edeltävänä vuonna 
samaan aikaan, tiedottaja Satu Keski-Antila 
iloitsee.  
Kehittämistäkin vielä riittää. - Kuntalaiset ei-
vät ole vielä hoksanneet, että ekoasemalle 
tultaessa ensin pysähdytään leimaamaan 

asiakaskortti ja vasta sen jälkeen lähdetään 
lajittelemaan jätteet oikeille lavoille. Kuormat 
on tarkoitus purkaa lavoille niiden yläpuolella 
olevalta ajorampilta, Mäkitervo muistuttaa. 
- Jätteiden nakkaaminen lavan alapuolelta 
vaarantaa asiakkaan turvallisuuden, sillä la-
van reuna on tällöin parin metrin korkeudel-
la,  Mäkitervo sanoo, mutta uskoo, että ajan 
kanssa tähänkin opitaan. 

Uudistetun ekoaseman avajaiset pidetään 
myöhemmin sellaisena ajankohtana jolloin ei 
ole mitään koronarajoituksia voimassa. 

Tarjous voimassa 

1.5.2021 alkaen 

niin kauan kuin multaa riittää

Ekologinen kasvupohja viherrakentamiseen ja puutarhan koristekasveille

Seulottu, 

Ruokaviraston 

hyväksymä tuote

Tervolan ekoasema avoinna 

maanantaisin klo 8-18
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Kierrätämme:
autot, akut, renkaat, 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
sekä muut metallit. 

Pyydä tarjous!

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

Jäkälällä uudet nettisivut: 
www.jakala.fi

Lataa 
Jäkälän
mobiili-

asiakaskortti

Tornio Hannu Juntti

42 m imuletkulla ja 12 m³ säiliöllä
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Korona innosti remonttipuuhiin

Nettitilaamisen kasvu näkyy Rinki-ekopisteillä 
lisääntyneinä pahvi-ja kartonkijätteinä. 

Korona on vaikuttanut ihmisten elämään 
monella tavalla ja muutos näkyi viime vuon-
na myös jätehuollossa.

Pakkausjätteet ekopisteillä

• Kartonkipakkaukset 398 tonnia
• Metallipakkaukset 108 tonnia
• Lasipakkaukset 167 tonnia
• Muovipakkaukset 154 tonnia

Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan 
ekopisteiltä kerätyt pakkausjätteet vuonna 2020

Koronan vaikutukset ovat näkyneet myös 
kauppojen ekopisteillä. 
-Viime keväänä oli melkoinen piikki pakka-
usjätemäärien kasvussa. Kuluttajat siirtyivät 
tilaamaan tuotteita nettikaupoista ja tämä 
näkyi pakkausjätteiden reiluna kasvuna, 
kertoo Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:n 
operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori. 
Erityisesti kartonkipakkausten määrä kasvoi 
reilusti.  Koko vuoden osalta ekopisteille 
kertyi kartonkijätteitä  20% edellisvuotta 
enemmän. Myös muissa pakkausjätteissä oli 
kasvua: muovi- ja metallipakkausten määrä 
ekopisteillä kasvoi 15% ja lasipakkaustenkin 
5%. 
-Tänä vuonna muiden pakkausmateriaalien 
kasvu on tasaantunut, mutta kartonkipakka-
usjätteen kasvu jatkuu edelleen, Tammivuori 
sanoo.

Reilu vuosi sitten rajoitettiin ihmisten liik-
kumista ja keväälle ja kesälle sovitut matkat 
peruttiin. Tämä sai ihmiset innostumaan ko-
tiensa remontoinnista ja ekoasemille kertyi-
kin reilusti normaalia enemmän rakennus- ja 
remontointijätettä. 

- Kevät ja alkukesä olivat vilkkaita kaikilla 
ekoasemilla, peräkärrykuormien tuojia oli 
11 % edellisvuotta enemmän, Jätekeskus 
Jäkälän käyttöpäällikkö Kimmo Ahola kertoo. 
-Kävijämäärän kasvu ei ole mitenkään mer-
kittävä, mutta asiakkaiden tuomien kuor-
mien koko kasvoi 27%, Ahola jatkaa. 

Sama kuormakokojen suurentuminen näkyi 
koko viime vuoden ajan, mutta kävijämäärä-
rissä koko vuoden osalta ei näkynyt kasvua.

Kodin remontointijätteitä tulee runsaasti 
ekoasemille koronarajoitusten aikana.
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p. 020 7558 290  www.ktk-tornio.fi

Jäteneuvonta

info@pmjh.fi 
www.jakala.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!

JOS KIINTEISTÖSI SIJAITSEE ALLE 100m 
PÄÄSSÄ VESISTÖSTÄ TAI POHJAVESI-

ALUEELLA, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN 
UUSIMINEN VOI OLLA AJANKOHTAISTA!

IISI KIVI Saneerauspuhdistamo hyödyntää 
olemassa olevia sakokaivoja ja sen avulla

päivitpäivität nykyisen jätevesijärjestelmäsi
helposti ja edullisesti.

UUSIIN JA SANEERATTAVIIN KOHTEISIIN

Meiltä: 
• SUUNNITTELU

• MYYNTI
• ASENNUS
• HUOLTO

TILAA MAKSUTON

KARTOITUS!

Lakeva Oy
Puh. 0400 694 766

Lue lisää: www.lakeva.. | www.iisi..

Tarkista
kiinteistösi:

www.ymparisto.fi
/vesihuoltotulkki

!

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

0400 777 401
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Esa 0400 867 680
Mikko 0400 867 684

Liisa  0400 258 735
Vastaanotto 0400 258 745

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.

Osallistu  vieraslajitorjuntaan!
Tänäkin kesänä Lapin vieraskasvit 

tunnetuksi ja haltuun -hanke kan-
nustaa vieraslajien kitkentätalkoisiin. 
Tarkoituksena on helpottaa alueen 
asukkaiden omatoimista talkoilua 

tuomalla asutuksen lähelle jäteastioi-
ta kasvijätteelle, säkkejä sekä selkeät 

ohje-kyltit. Osallistu siekin kitkentätal-
koisiin! Jäteastioiden sijainnit:

 https://www.pidalappisiistina.fi/
vieraslajitoiminta

VASTUULLINEN

JÄTEÖLJYN KIERRÄTTÄJÄ


