
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 28.5. klo 9.00 - 14.00
la 4.6. klo 9.00 - 14.00
la 11.6. klo 9.00 - 14.00

SYKSYLLÄ
la 24.9. klo 9.00 - 14.00
la 1.10. klo 9.00 - 14.00

2022

Muista ottaa asiakaskortti mukaan!

Joko olet aloittanut 
kompostoinnin?

Osallistu kilpailuun Jäkälän 
facebookissa ja 

voita lämpökompostori!  Kompostori arvotaan 
kaikkien Jätekeskus
 Jäkälän Facebook-

arvontaan osallistuneiden 
kesken 20.6.2022



Pääkirjoitus
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Satu Keski-Antila
tiedottaja
Perämeren Jätehuolto Oy

Muutosten vuodet
Viime vuosina yhteiskuntaa ja ihmisten elä-

mää ylipäätään on leimanneet muutokset 
ja uudet asiat. Muutoksilta ei ole säästynyt 
myöskään jätehuolto. Kolmetoista vuotta sit-
ten hyppäsin jätehuollon tiedottajan tehtä-
viin ja moni asia on näinä vuosina muuttunut.

Vuonna 2009 viiden omistajakuntamme 
asukasmäärä oli liki 62 000 asukasta ja jätteis-
tä 60 % päätyi loppusijoitukseen kaatopaik-
kapenkkaan. Viime vuonna jätteistä enää 9 % 
jouduttiin laittamaan loppusijoitukseen.  Asu-
kasluku on pudonnut useammalla tuhannella 
henkilöllä ja sitä myötä myös kokonaisjäte-
määrät pienentyneet tasaista tahtia 43 000 
tonnista noin 34 000 tonniin.

Jätteenkäsittely on pyörähtänyt ylösalai-
sin ja entinen ykkösvaihtoehto, kaatopaik-
kasijoittaminen, on nykyisin se viimeinen ja 
huonoin vaihtoehto, jota yritetään välttää 
kaikin keinoin. Tätä päivää on jätteen synnyn 
ehkäisy. Nyt kampanjoidaan ruokahävikin vä-
hentämisen puolesta niin kodeissa, kaupois-
sa, ravintoloissa kuin kouluissakin. Opetetaan 
lapsille ekologista, sosiaalista, taloudellista ja 
kulttuurillista kestävää kehitystä. Suositaan 
lähellä tuotettua ja alueen omia palveluiden 
tuottajia. Huolehditaan jätteiden lajittelusta 
oikeisiin paikkoihin. Materiaalihyötykäyttöön 
kelpaamaton jäte hyödynnetään energiana. 
Luonnon ja ympäristönsuojelu näkyy kaikissa 
päivittäisissä toiminnoissa. 

Jätelajitteluun on tullut uusia erikseen ke-
rättäviä materiaaleja aiempaa enemmän. 
Ekopisteisiin on ilmestynyt pakkausmuovin 
ja käyttökelpoisten vaatteiden ja tekstiilien 
keräysastioita. Jätteissä oleva materiaali pyri-
tään hyötykäyttämään yhä tehokkaammin ja 
tähän myös viime vuonna voimaan astunut 
uusi jätelaki tähtää. Biojätteen erilliskeräys 
tulee laajentumaan ja vuonna 2024 myös  yli 
10 000 asukkaan taajamien omakotiasukkaat 
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pääsevät aloittamaan biojätteen lajittelun, 
mikä tarkoittaa joko kompostointia omalla 
kiinteistöllä tai erillisen biojäteastian laitta-
mista. Taajamien kerros- ja rivitaloissa aloite-
taan pakkausmuovijätteen keräys, sitä tosin 
monet taloyhtiöt asukkaiden vaatimuksesta 
jo nyt lajittelevat ja keräävät erikseen.  Myös 
käyttökelvottomalle tekstiilijätteelle on tulos-
sa alueelliset keräyspisteet.

Vuonna 2016 käyttöönotettu Jäkälän asia-
kaskortti on saanut vankan käyttäjäkunnan. 
Alueen noin 35 000 kotitaloudesta liki 20 000 
kotitaloutta on ottanut asiakaskortin käyt-
töön. Asiakaskortin ilmaiskuormien myötä 
aikaisemmat jokakeväiset ilmoitukset laitto-
mista metsäkaatopaikoista ovat vähentyneet 
liki olemattomiin. 

Jotain kuitenkin on tässä työssä säilynyt 
ennallaan ja se on asiakaspalvelun tärkeys. 
Sähköisten palveluiden lisääntymisestä huo-
limatta asiakkaat haluavat edelleen kontaktia 
elävään ihmiseen. Asiakaskontaktit ovat myös 
ehdottomasti tämän työn parasta ja innosta-
vinta antia. 

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

Roskapostia on Perämeren Jätehuolto 
Oy:n asiakaslehti
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Herpertin 

vinkki

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

Lähekkäin tai saman tien varrella 
sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia 

yhteisen jäteastian käytöstä.
Jätekimpan perustaminen:
- sovi asiasta naapurin/naapurien kanssa
- ilmoita yhteisastian käytöstä etukäteen
  jätelautakunnalle ja jätteenkuljetusyritykselle.

Sakokaivojen tyhjennykset
EKL TRANSPORT OY

viemäreiden, salaojien ja 
imetyskenttien huuhtelut

Puh. 0400696143

www.jakala.fi

Kimppa-astialla säästöjä
 jätekustannuksiin!

Lisätietoa löytyy jätehuoltomääräyksistä: 
www.jakala.fi/palvelut/jatehuoltomaaraykset/
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Kodin jätteiden keräyskierrosKodin jätteiden keräyskierros

Kiertävä jätteenkeräys haja-asutusalueilla järjestetään jälleen! 
Keräyskierroksella vastaanotetaan kodin jätteitä, joita ei ko-
konsa tai materiaalinsa vuoksi voi laittaa kodin jäteastiaan. 

Keräyksessä vastaanotetaan max 2m3/asiakas.

Jätteistä peritään vastaanottohintana 
1 asiakaskorttileimaus/kuorma (max 2m3)
Metalliromu vastaanotetaan maksutta.

Tiistai 17.5.2022
Maula, ent. baari, 15.00-16.00
Peura, liikenneasema Mäkipeura, 17.00-18.00
Arpela, kauppa, 19.00-20.00

Keskiviikko 18.5.2022
Karunki, kauppa,16.00-17.00
Vojakkala, kauppa, 18.15-19.15

Torstai 19.5.2022
Raanujärvi, koulu, 15.00-16.00
Meltosjärvi, koulu,16.45-17.45
Mellakoski, ent. kauppa, 18.30-19.30

• yritysten jätteitä
• vaarallisia jätteitä
• sähkölaitteita
• painekyllästettyä puuta
• asbestipitoista jätettä
• biojätteitä

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)

Jätteitä EI saa tuoda etu- tai jälkikäteen pysähdyspaikoille!

MUISTA OTTAA ASIAKASKORTTI MUKAAN! 
keräyskierroksella ei voi maksaa rahalla eikä pankkikortilla.

(HUOM! Jos sinulla ei vielä ole asiakaskorttia käytössäsi, saat sen paikan päällä.)

17. - 19.5.2022

Lisätietoja ja ohjeita: www.jakala.fi       Anna palautetta kierroksesta: info@pmjh.fi

Keräyskierroksella
 EI vastaanoteta:

Jätteiden tuoja lastaa itse
 jätteensä kuljetusauton kyytiin.

Keräys-
kierroksen

ohjeet:
www.jakala.fi
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27. - 29.9.2022

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 28.9.2022
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, levike, 13.45 – 14.30
Karunki, kauppa, 15.15 – 16.30

Tiistai 27.9.2022
Maula, ent. baari, 8.00 - 9.00
Tervola, SEO, 9.45 – 10.45
Peura, Liikenneasema Mäkipeura, 11.15 – 12.15
Varejoki, koulu, 13.45 – 14.15
Mellakoski, ent. kaupan piha,15.00 - 16.00

Torstai 29.9.2022
Arpela, kauppa, 11.00 – 12.00
Vojakkala, kauppa, 12.30 – 13.45
Kaakamo, ent. op, 14.30 – 15.30
Kemi, entinen Neste Hahtisaari, 16.30 – 17.30
Kemi, Neste Lapintuuli, 18.00 – 19.00  



Jätelaki uudistui

• Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion 
ja Tervolan taajamissa sijaitsevien, vähin-
tään viiden huoneiston kiinteistöillä tulee 
toukokuuhun 2024 mennessä olla  biojät-
teen erilliskeräysastiat.

• Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion 
ja Tervolan taajamissa sijaitsevien, vähin-
tään viiden huoneiston kiinteistöllä tulee 
olla 1.10.2023 mennessä pienmetallin, 
lasi- kartonki- ja muovipakkausten erillis-
keräysastiat.
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Uudistuksen päämääränä on saavuttaa EU-direktiivien edellyttämiä jätehuollon ja 
kierrätyksen tavoitteita. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä 
halutaan nostaa nykyisestä 40 prosentista jopa 65 prosenttiin seuraavien 15 vuoden 
aikana.  Tämä tarkoittaa entistä laajempaa jätteiden erilliskeräystä mm. pakkausjätteiden 
ja biojätteen osalta. 

• Poistotekstiilin keräys laajenee koko maa-
han vuonna 2023. Poistotekstiilejä kerä-
tään myöhemmin ilmoitettavissa keräys-
pisteissä.

• Biojätteen erilliskeräys laajenee yli 10 
000 asukkaan taajamissa Kemin, Torni-
on ja Keminmaan kaikkiin kiinteistöihin 
(omakoti- ja paritalot, pienet taloyhtiöt) 
1.5.2024 mennessä. Kiinteistöt liittyvät 
keräykseen joko laittamalla oman biojä-
teastian, naapuruston kimppabioastian 
tai vaihtoehtoisesti kompostoivat biojät-
teensä.  

Mitä muutoksia jätelain uudistus tarkoittaa käytännössä?

Muutokset ja velvollisuudet silmäyksellä

Toukokuu
2024

Lokakuu
20232023

Toukokuu
2024

Biojätteen 
erilliskeräysvelvoite 

taajamissa, 
yli 5 huoneiston 

asuinkiinteistöille. 
Koskee Kemin, 

Tornion, Ylitornion, 
Keminmaan ja 

Tervolan kuntia.

Kuljetuksen järjestää 
PMJH

Biojätteen 
erilliskeräysvelvoite 
yli 10 000 asukkaan 
taajamissa, kaikille 
asuinkiinteistöille. 

Koskee Kemin, 
Tornion ja

Keminmaan kuntia.

Kuljetuksen järjestää 
PMJH

Poistotekstiilin 
aluekeräyspisteet 
kaikkiin kuntiin. 

Keräykseen 
soveltuvat kuivat 

ja puhtaat, 
käyttökelvottomat 
(myös rikkinäiset) 

vaatteet ja 
kodintekstiilit.

Pakkausjätteiden ja 
pienmetallin 

erilliskeräysvelvoite 
taajamissa, 

yli 5 huoneiston 
asuinkiinteistöille.

Koskee Kemin, 
Tornion, Ylitornion,

Keminmaan ja 
Tervolan kuntia.

Kuljetuksen järjestää 
PMJH

Otathan Jäkälän Facebookin ja Instagramin seurantaan, niin pysyt ajan tasalla muutoksista!



Viimeistään 1.5.2024:
• hanki biojätteelle oma keräysastiansa 

tai vaihtoehtoisesti aloita biojätteen 
kompostointi omalla kiinteistölläsi. Voit 
myös laittaa naapurisi kanssa yhteisen 
biojäteastian tai kompostorin. 

• Jos aloitat kompostoinnin tai perustat 
naapuruston yhteisen biojätekimpan, 
tee siitä ilmoitus jätelautakunnalle.

Mitä minun kuntalaisena täytyy tehdä?
Omakotitalot, paritalot ja

alle viiden huoneiston taloyhtiöt 
Kemin, Tornion ja Keminmaan 

kuntien taajama-alueilla:

Viiden tai  yli viiden huoneiston 
taloyhtiöt Kemin, Tornion ja 

Keminmaan kuntien 
taajama-alueilla :
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Nyt:
• tarkista onko kiinteistöllä jäteastiat 

seuraaville jätelajeille: biojäte, karton-
kipakkaus, pienmetalli, lasipakkaus, pa-
peri ja poltettava jäte ja ole tarvittaessa 
yhteydessä isännöitsijään. Nämä jäteas-
tiat kuuluu olla kiinteistöllä jo nyt.

Viimeistään 1.10.2023:
• taloyhtiön hankittava muovipakkaus-

jätteelle oma keräysastiansa ellei sitä jo 
ennestään ole.

Viiden tai  yli viiden huoneiston 
taloyhtiöt Ylitornion ja Tervolan

 kuntien taajama-alueilla :

Viimeistään 1.10.2023
• taloyhtiön hankittava erilliset keräysas-

tiat seuraaville jätelajeille: kartonkipak-
kaus, pienmetalli, lasipakkaus, paperi ja  
muovipakkaus ellei niitä jo ennestään 
ole. Huom! Paperia ja kartonkia ei voi 
kerätä samaan astiaan.

Viimeistään 1.5.2024
• taloyhtiön hankittava biojätteelle oma 

keräysastiansa.

Perämeren Jätehuolto vastaa biojäte- ja 
pakkausjäteastioiden tyhjennyksistä ja kil-
pailuttaa alueellesi urakoitsijan, joka astian 
tyhjentää. 

• Elintarvikejätettä saa kompostoida vain 
suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompos-
torissa, johon haittaeläinten pääsy on es-
tetty.

• Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös 
Bokashi-menetelmällä. Fermentoitunut 
jäte on jälkikompostoitava joko komposto-
rissa tai jälkikäsittelyyn varatussa suljetus-
sa astiassa vanhan mullan seassa.

• Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä 
kaikille syntyville biojätteille (huomioitava 
talviajan kompostoitumisen hidastumi-
nen).

• Kompostori voi olla myös useamman kiin-
teistön tai huoneiston yhteinen. (Kompos-
torille on nimettävä vastuuhenkilö)

• Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaa-
mista.

• Kompostorin käytöstä ei saa aiheutua hait-
taa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai 
naapureille.

• Kompostoria on hoidettava niin, että elitar-
vikejäte kompostoituu.

Perämeren Jätehuolto (PMJH) vastaa biojäte- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyksistä ja
 kilpailuttaa alueellesi urakoitsijan, joka jäteastiat tyhjentää.

Kemissä PMJH vastaa myös poltettavan jätteen tyhjennyksestä. 
Torniossa, Keminmaassa, Ylitorniolla ja Tervolassa kiinteistö itse valitsee 

poltettavan jätteen kuljetusurakoitsijan.

Ylitornion ja Tervolan omakotitaloille ja 
pienille taloyhtiöille suositellaan biojätteen 

kompostointia kiinteistöillä.

Kompostointi kiinteistöllä



METALLIMUOVIPAKKAUKSET KARTONKI
• Elintarvikkeiden 
   muoviset pakkaukset
• Pakkausten styrox
• Pesuainepakkaukset
• Muovikassit ja -kääreet

RINKI-EKOPISTEELLE TAI KIINTEISTÖN JÄTEASTIAAN

• Maito- ja mehutölkit
• Muro- ja keksipaketit
• Sokeri- ja jauhopussit
• Paperikassit, pahvilaatikot
• Kertakäyttöastiat

• Metallitölkit ja -kannet
• Alumiinivuoat ja -foliot
• Tyhjät maalipurkit
• Kattilat ja paistinpannut
• Paineettomat aerosolit

VAATTEET (ekopisteellä)LASIPAKKAUKSET PAPERI
• Lasipullot ja -purkit
Juomalasit, astiat ja peilit 
eivät kuulu lasipakkausten 
keräykseen, vaan palamatto-
maan kaatopaikkajätteeseen

• Sanoma- ja aikakausilehdet
• Mainokset ja esitteet
• Kirjekuoret ja postikortit
• Pehmeäkantiset kirjat

• Vaatteet, kengät, laukut
• Kodintekstiilit
• Lelut ja urheiluvälineet
Ainoastaan ehjät ja käyttökel-
poiset tavarat.

POLTETTAVA JÄTEBIOJÄTEASTIA TAI KOMPOSTI

Erilliskerätyn 
biojätteen 

pakkaamiseen 
voi käyttää 

kaikenlaisia 
muovipusseja!

KIINTEISTÖN JÄTEASTIAAN

• Rikkinäiset kengät, vaatteet ja lelut
• Vaipat ja muut hygieniatuotteet
• Siivousjätteet, mm. pölypussit
• VHS- ja C-kasetit, LP-, CD- ja DVD-levyt
• Vaahtomuovit, kumi- ja nahkatuotteet
• Muut muovit (ei pakkauksina käytetyt)
• Styroksit (ei pakkausmateriaalina käytetyt)
• Pieneläinten jätökset

• Ruoantähteet, kiinteät rasvat
• Hedelmien, vihannesten, juuresten 
   ja kananmunien kuoret
• Kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
• Talouspaperit ja lautasliinat
• Kalanruodot ja pienet luut
• Huonekasvien jätteet
• Pieneläinten jätökset



SÄHKÖLAITTEET

PUUJÄTE

VAARALLINEN JÄTE
• Autojen nesteet
• Maalit, liimat ja liuottimet
• Paineastiat ja -pullot
• Suojelu- ja torjunta-aineet
• Varoitusmerkillä merkityt aineet
• Loisteputket, energiansäästö-  
   lamput

PALAMATON JÄTEPUUTARHAJÄTEKESTOPUU

RAKENNUSJÄTE
• Kaakelit
• Viemäriputket
• Betonit, tiilet
• Muu kiviaines
• Eristysvilla
• Kipsilevyt
• WC-posliinit
• Kattohuovat, lasikuitu
• Ikkuna- ja muut tasolasit

EKOASEMALLE

• Peilit, lasiesineet, kristalli
• Keramiikka ja saviesineet
• Hehku- ja halogeenilamput
• Tuhkat, kissanhiekat

• Pesukoneet ja hellat
• Jääkaapit ja pakastimet
• Mikroaaltouunit
• Valaisimet, led-lamput
• AKT-laitteet, puhelimet
• Pienet sähkölaitteet
• Televisiot, stereot

SEKALAINEN JÄTE

• Oksat, risut
• Haravointijäte
• Ruohosilppu
• Kasvijäte

Isokokoinen kodin jäteastiaan 
sopimaton sekalainen jäte
• Huonekalut
• Runko- ja joustinpatjat
• Muovituotteet
• Stryroxit

• Puhdas puujäte
• Käsitelty puujäte
• Puulevyjäte
• Hirret, kannot

• Terassilaudat
• Laiturit
• Painekyllästetyt 
   puut

LÄÄKEJÄTE PARISTOT
• Paristot
• Pienakut

• Kiinteät ja nestemäiset
   lääkejätteet
• Neulat ja ruiskut
• Sytostaatit ja jodipitoiset

HAITALLISET VIERASLAJIT
• Jättipalsami
• Jättiputki
• Ruttojuuri
• Kurtturuusu

APTEEKKIIN KAUPPAAN

Vieraslajijätteet on säki-
tettävä ja pidettävä aina 
erillään muista puutarha-
jätteistä!
Lisää vieraslajeista: www.vieraslaji.fi

Teippa navat paloriskin 
torjumiseksi!



JÄTEKESKUS JÄKÄLÄ

Kalkkimaantie 614, TORNIO
 p. 0400 181 456, jäteneuvonta p. 0400 777 401
Avoinna: ma-pe 7.00 - 18.00
www. jakala.fi, info@pmjh.fi

• Kotitalouksien poltettavan ja biojätteen vastaanotto ja välivarastointi
• Hyötyjäte (puu- ja levyjäte, metalli, pahvi, puutarhajäte, paperi)
• Sekalainen kodin jäte (huonekalut, kodin tekstiilit, muoviesineet jne.)
• Palamaton kaatopaikkajäte (keramiikka, kaakelit, posliinit jne.)
• Rakennusjäte
• Vaarallinen jäte ja asbesti
• Sähkölaite
• Vaatekeräys UFF
• Tietosuojapaperi

EKOASEMA ESA JA POJAT
Uusiokatu 5, KEMI
p. 0400 867 680
Avoinna: ma-pe 7.00 - 18.00
www.esajapojat.com, info@jylha.fi

YLITORNION EKOASEMA
Teollisuustie 20, YLITORNIO
p. 0400 399 257
Avoinna: Kesällä pe 10.00 - 18.00
     Talvella pe 12.00 - 18.00

TERVOLAN EKOASEMA
Tuunivaarantie, Kaarihalli, TERVOLA
p. 040 760 8571
Avoinna: ma 8.00 - 18.00

EKOASEMAT
• Hyötyjäte (puu- ja levyjäte, metalli, pahvi, puutarhajäte, paperi)
• Sekalainen kodin jäte (huonekalut, kodin tekstiilit, muoviesineet jne.)
• Palamaton kaatopaikkajäte
• Rakennusjäte
• Vaarallinen jäte
• Sähkölaite

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT

Muistathan ottaa 
 asiakaskortin mukaan  

aina ekoasemilla ja
 Jäkälässä asioidessasi!

Ota Jäkälän 
Facebook ja 
Instagram 

seurantaan!

ROSKAPOSTIAROSKAPOSTIA10
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pesutilaukset: 
asiakaspalvelu@pmjh.fi

p. 040 710 7373 

Jäteastioiden 
pesut Kemissä 

tehdään 
viikon 24 aikana

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

Astiapesujen tilaukset 
viimeistään

27.5.2022 mennessä 

(sisältää tyhjennyksen)

Syväkeräysastiat
186 €/kpl

(sisältää tyhjennyksen)
MONITARMO
Oklaholmankatu 2, KEMI
p. 040 355 7925
Avoinna: ma-pe 8.00 - 17.00
noutopalvelu: p. 040 355 7197 
Kuljetusten tilaukset: ma - pe 8.00 - 12.00
monitarmo_syvakangas@meriva.com

EKOTERMINAL
Teollisuustie 8 - 10, TORNIO
p. 040 194 3534
Avoinna: ma-pe 8.00 - 17.00
Noutopalvelu: p 0400 398 791

MUUT
 VASTAANOTTOPAIKAT

• Hyötyjäte (puu- ja levyjäte, metalli, 
pahvi, paperi, lasipakkaukset)

• Sekalainen kodin jäte (huonekalut, 
kodin tekstiilit, muoviesineet jne.)

• Vaarallinen jäte ja sähkölaite
• Vaatekeräys UFF

• Sähkölaitteet
• Sekalainen käyttökelpoinen kodin 
      tavara (huonekalut, kodin tekstiilit,   
      astiat jne)
• Käyttökelpoiset vaatteet, kengät, 
      asusteet, lelut, urheiluvälineet, kirjat

Heli Rapakko
Molok Oy

040 593 5337
heli.rapakko@molok.com

www.molok.fi
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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

Jäikö jätteet tyhjentämättä?

Renkaaton jäteastia on yksi syy miksi jätteet 
jäävät tyhjentämättä. 
Jäteastia joudutaan vetämään jäteauton lä-
helle ja täysinäinen renkaaton astia on jä-
teauton kuljettajalle työturvallisuusriski ja  
liian painava siirrettäväksi ihmisvoimin. 

Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastian tu-
lee olla renkaallinen, tartuntakahvoilla sekä 
kannella varustettu astia, joka soveltuu ko-
neelliseen kuormaukseen. Käsin siirrettäväksi 
tarkoitettuihin pyörällisiin jäteastioihin saa 
jätettä laittaa enintään 60 kg.

Tarjous voimassa 

1.5.2022 alkaen 

niin kauan kuin multaa riittää

Ekologinen kasvupohja viherrakentamiseen ja puutarhan koristekasveille

Seulottu, 

Ruokaviraston 

hyväksymä tuote

Milloin viimeksi tarkistit jätehuoltosi toimivuuden?

Tarkista, että jäteastian renkaat ovat 
tukevasti paikoillaan ja pyörivät, kansi 
avautuu vaivatta ja astia ja saranat ovat 
ehjiä. Vaatimukset jäteastioiden osalle 
löytyvät jätehuoltomääräyksistä:
www.jakala.fi/palvelut/jatehuoltomaaraykset/

• Huolehdi, että lumityöt ja liukkauden 
esto on tehty huolellisesti sekä jäteas-
tian ympäriltä että kuljetusreitiltä. 

• Sijoita jäteastia siten, että se on hel-
posti löydettävissä ja siirrettävissä jä-
teautolle. 

• Pidä kiinteistön liittymät ja pihatiet 
kunnossa ja vapaana, jotta jäteauto 
pääsee esteettömästi piha-alueelle.

• Poista liittymästä näköesteeksi tulevat 
aidanteet. 

• Huolehdi, että jätekatosten portit 
avautuvat ja kuljettajilla on avaimet 
lukkoihin. Siivoa jätekatos säännölli-
sesti ja huolehdi ettei sinne ole kerty-
nyt jätteenkuljetukseen kelpaamaton-
ta jätettä, esim. huonekaluja.

• Pese jäteastiat vähintään kerran vuo-
dessa.

Näin helpotat kuljettajien työtä:
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Tornio Hannu Juntti

42 m imuletkulla ja 12 m³ säiliöllä

Muistathan, että arkipyhät 
(joulu, juhannus, pääsiäinen jne.)

muuttavat normaalia 
jätteiden tyhjennysrytmiä kiinteistöillä! 
Arkipyhäviikoilla tyhjennykset voidaan  

tehdä etu- tai jälkikäteen. 

Kemin poikkeuksellisista aikatauluista
ilmoitetaan aina Jäkälän nettisivuilla, 
Jäkälän facebookissa ja Instagramissa! 

Otahan seurantaan!

KIERRÄTÄMME:
autot, akut, renkaat, 
sähkö- ja elektroniikka- 
laitteet sekä muut metallit. 

Pyydä tarjous!

Ruskonniityntie 4
90620 Oulu
p. 040 765 2480

www.kuusakoski.com

Ehkäisethän 
paloriskin 

teippaamalla 
paristojen 

navat!
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Eniten kysyttyä

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

www.delete.fi
p. 050 412 7929

Kuinka pitkä voi olla tyhjennysväli pisimmil-
lään?
Poltettavan jätteen astia, jossa on biojätettä, 
on tyhjennettävä kesäaikaan vähintään kah-
den viikon välein ja talvella vähintään neljän 
viikon välein. Jos biojäte erilliskerätään tai 
kompostoidaan, poltettavan jätteen astian 
tyhjennysvälit voivat olla tuplasti pidemmät. 
Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätelau-
takunnalle. Lomake löytyy: jakala.fi/palvelut/
jatehuoltomaaraykset/

Minulla on asiakaskortti kadonnut, mitä 
teen?
Uuden asiakaskortin saa lähimmältä ekoase-
malta. Kun kortti on kerran otettu käyttöön, 
on myös mahdollista ladata sovelluskaupasta 
käyttöön Jäkälä-mobiilisovellus. 
Mobiilikortin käyttöönotossa tarvitaan pahvi-
sen kortin koodia, jonka voi kysyä sähköpos-
tilla: info@pmjh.fi. 

Milloin ekoasema on avoinna?
Jätekeskus Jäkälän ja ekoasemien aukioloajat 
löytyvät: www.jakala.fi/palvelupisteet

Voinko tuoda vanhempieni asiakaskortilla 
heidän jätteitään kun eivät itse kykene?
Kyllä. Jos vanhemmilla ei vielä ole asiakas-
korttia, se tehdään ekoasemalla.

Mihin hiuslakkapullo kuuluu?
Jos pullossa on vielä ainetta tai kaasua jäljellä, 
se kuuluu ekoasemalle vaarallisena jätteenä. 
Tyhjän pullon voi laittaa metallinkeräykseen.  
Lajitteluohjeita löytyy: www.jakala.fi/jate-
neuvonta/lajitteluopas/

Mihin voin laittaa rikkinäisen lasimaljakon?
Lasi-, kermamiikka- ja posliiniesineet ovat pa-
lamatonta jätettä ja ne pitää toimittaa lähim-
mälle ekoasemalle. 

Mihin jääkaapin voi viedä? Maksaako se?
Kotitalouksien rikkinäiset sähkölaitteet ote-
taan veloituksessa vastaan ekoasemilla.

En ole saanut tänä vuonna perusmaksulas-
kua, voinko käyttää asiakaskorttiani?
Kyllä, perusmaksut veloitetaan aina syksyisin 
ja asiakaskortti on voimassa ympäri vuoden.
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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
ja instagramissa!

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

!

0400 777 401

Unohtuiko asiakaskortti?

Lataa sovelluskaupasta 
Jäkälä-mobiilisovellus 
ja asiakaskortti kulkee 

aina mukanasi.
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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.

Jätteiden hyödyntäminen
VASTUULLINEN

JÄTEÖLJYN KIERRÄTTÄJÄ

Meiltä myös maa-ainekset!
TERVETULOA NYKYAIKAAN!

Loppusijoitus
9 %

Materiaalihyötykäyttö
35 %Energiahyötykäyttö

52 %

Hyödynnettävät 
maa-ainekset

1 %

Vaarallinen jäte ja sähkölaite
3 %

Kaavion otsikko

Reilu kolmannes jätteistä hyödyn-
nettiin vuonna 2021 materiaalina eli 
lajittelemalla erotellut jätteet, kuten 
kartonki, metalli, paperi, muovit jne. 
päätyvät uusioraaka-aineeksi. 52 % 
jätteistä hyödynnettiin energiana. 


