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Jätelain muutoksen 
tärkeät päivämäärät

HOX!

HOX!

Huolehdi 1.10.2023 men-
nessä, että kiinteistöllä 
on vaaditut jäteastiat! 
Kiinteistö hankkii itse 
astiat.

Huomioi, että kiinteistöt 
voivat käyttää myös 
yhteisastioita, lisää sivulla 
31.

Kiinteistöt, joita velvoit-
teet eivät koske, voivat 
halutessaan liittyä bio-ja 
pakkausjätteen vapaaeh-
toiseen keräykseen, lisää 
sivulla 31.

Hanki 1.5.2024 mennessä 
biojäteastia tai kom-
postori. Jos kompostoit, 
muista tehdä kompos-
tointi-ilmoitus heti kun 
aloitat kompostoinnin!
Myös kompostori voi olla 
kimppakompostori. 

1.1.2023 alkaen
Poistotekstiilien lajittelu alkaa ekoasemilla.
Tekstiilit lajitellaan jatkossa käyttökelpoisiin tekstiileihin, 
poistotekstiileihin tai sekajätteisiin, lue lajitteluohjeet 
sivulta 17.

31.12.2023 mennessä
Biojätteiden kompostoinnista on annettava ilmoitus Peräme-
ren Jätelautakunnalle.
Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa: asiointi.jakala.fi

1.5.2024 alkaen
Biojätteiden keräys laajenee pientaloihin Kemin, Kemin-
maan ja Tornion taajama-alueilla.
Omakotitaloissa, paritaloissa ja alle viiden huoneiston 
taloyhtiöissä on oltava joko biojätteen keräysastia tai 
kompostori.

Perämeren Jätehuolto vastaa 1.5.2024 lähtien biojätteiden 
keräämisestä kaikilta asuinkiinteistöiltä. PMJH:
• tyhjentää biojäteastiat kiinteistöiltä (pienmetalli, kartonki-, 

muovi- ja lasipakkaus)
• hoitaa asiakaspalvelun ja laskutuksen
• kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat

Y L E I S TÄ  J ÄT E H U O L LO S TA

1.10.2023 alkaen
Taloyhtiöiden jätteiden lajittelu laajenee, kiinteistöille myös 
muovipakkausastia.
Vähintään viiden huoneiston taajama-alueen kiinteistöillä on 
oltava entisen kuuden astian sijaan seitsemän jäteastiaa: 
• sekajäte
• biojäte
• pienmetalli
• paperi
• kartonki-, lasi- ja muovipakkaus.

Vastuu pakkausjätteiden keräämisestä kaikilta asuinkiinteis-
töiltä siirtyy Perämeren Jätehuollolle. PMHJ:
• tyhjentää pakkausjäteastiat kiinteistöiltä (pienmetalli, 

kartonki-, muovi- ja lasipakkaus)
• hoitaa asiakaspalvelun ja laskutuksen
• kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat

https://asiointi.jakala.fi/
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Omakotitalot ja pienet 
asuinkiinteistöt

Kerros- ja rivitalot

Kaikki taloudet

• Sekajäte

• Sekajäte

Toimita  
Ekoasemalle tai  

Jätekeskus Jäkälään

Voi polttaa kodin tulipesässä tai toimita Ekoasemalle

Kirpputorit, kierrätyskeskukset, vaatekeräyslaatikot

• Käsittelemätön puujäte

• Käyttökelpoinen tekstiili

• Paperi

• Biojäte

• Biojäte

• Kartonkipakkaukset
• Muovipakkaukset
• Lasipakkaukset
• Pienmetalli
• Paperi

• Kartonkipakkaukset
• Muovipakkaukset
• Lasipakkaukset
• Pienmetalli

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

Kiinteistöllä on oltava vähintään 
sekajäteastia ja 1.5.2024 alkaen Kemin, 
Tornion ja Keminmaan taajama-alueilla on oltava 
myös biojäteastia tai kompostori.

Vapaaehtoisen keräyksen alueilla pienetkin kiinteistöt 
voivat liittyä pakkaus- ja biojätteen kiinteistöke-
räykseen. Suosittelemme myös kimppa-astioita ja 
kompostointia.

Kiinteistöllä on oltava  
seuraavat jäteastiat:
• Sekajäte
• Kartonkipakkaukset
• Muovipakkaukset
• Lasipakkaukset
• Pienmetalli
• Paperi
• Biojäte (Poikkeus: Ylitornio ja Tervola 1.5.2024 

alkaen)

• Poistotekstiili  
(käyttökelvoton)

• Suurikokoinen jäte
• Palamaton kaatopaikkajäte
• Vaarallinen jäte
• Sähkölaite
• Käsitelty puujäte
• Puutarhajäte
• Rakennus- ja purkujäte
• Painekyllästetty puujäte

Kotitalouksien kierrätysohjeet

Alle 5 huoneistoa

Vähintään 5 huoneistoa
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Kiinteistön  
sekajäteastiaan

Kompostoi tai kiinteistön 
bioastiaan

Kiinteistön  
sekajäteastiaan

Kiinteistön  
bioastiaan

Kiinteistön  
keräysastioihin

Kiinteistön  
keräysastioihin

Toimita Ekopisteisiin tai laita kiinteistön lajitteluastioihin

Kemissä PMJH tyhjentää 
PMJH tyhjentää myös muissa kunnissa 1.5.2024 alkaen

Kemi: PMJH tyhjentää ja laskuttaa 
Muut kunnat: kiinteistö valitsee haluamansa kuljetusurakoitsijan

Kemi: PMJH tyhjentää ja laskuttaa  
Muut kunnat: PMJH tyhjentää ja laskuttaa 1.5.2024 alkaen

PMJH tyhjentää ja laskuttaa 1.10.2023 alkaen

Kiinteistö valitsee haluamansa kuljetusurakoitsijan

Lajitteluohjeet: rinkiin.fi

Kemissä PMJH tyhjentää 
Muut kunnat: asukas valitsee haluamansa kuljettajan itse

Pakkaa jätekuorma siten, että jätteet on helppo lajitella ekoasemalla materiaalien mu-
kaan eri lavoille. 

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

• Sähkölaite
• Vaarallinen jäte
• Puutarhajäte
• Painekyllästetty puu
• Puhdas puu
• Metalliromu
• Pahvi ja paperi

Maksullinen jäte 
(=vähentää asiakaskortin ilmaiskäynnin)

Maksuton jäte 
(= ei vähennä asiakaskortin ilmaiskäyntiä)

• Sekalainen jäte (joka ei sovi kodin jäteastiaan)
• Käsitelty puujäte
• Palamaton kaatopaikkajäte
• Rakennusjäte, betoni, tiili
• Poistotekstiili
• Asbesti (vastaanotto vain Jäkälässä)

https://rinkiin.fi/
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Pienmetalli

KYLLÄ
• Säilyketölkit
• Pantittomat juomatölkit
• Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Tyhjät maalipurkit
• Paineettomat aerosolipullot
• Metalliset kahvikapselit
• Kotitalouden pienmetalliesineet
• Kattilat, paistinpannut
• Aterimet, sakset, käsityökalut
• Muut pienet metalliesineet 

(naulat, ruuvit, helat ym.)
• Alumiiniset tuikku-

kynttilöiden 
kuoret

HUOM!

Jos puolet esineestä on 
metallia, toimita se metal-
linkeräykseen.

Vie suuret metallijätteet, ku-
ten polkupyörät, potkukelkat, 
pyykkitelineet jne. ekoaseman 
metallilavalle.

i

ILMAISEKSI 
ekopisteisiin tai 

ekoasemalle

Pienmetallin lajittelu

Vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöt*

* Koskee taajama-alueita, 
PMJH tyhjentää 1.10.2023 
alkaen

Omakotitalot, 
paritalot ja alle 5 
huoneiston kiinteistöt

Vie kiinteistöllä olevaan 
metalliastiaan

Vie ekopisteen  
metalliastiaan

PIENMETALLI
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Kartonkipakkaukset

KYLLÄ
HUOM!

• Aaltopahvipakkaukset, esimerkiksi monenlaiset kul-
jetuspakkaukset, kuten verkkokaupan pakkaukset, 
marjalaatikot, juomasalkut ja noutopizzalaatikot

• Kartonkipakkaukset, kuten WC- ja talouspaperien 
hylsyt, muro- ja keksikotelot, makeisrasiat, muna-
kennot, einespakkaukset, paperikuitupohjaiset 
kerta-astiat, kuten hampurilaiskotelot, lautaset ja 
kahvipikarit.

• Paperipakkaukset, esimerkiksi paperipussit, -kassit ja 
-kääreet, kuten sokeri- ja jauhopussit, paperietiketit 
ja kopiopaperien kääreet

• Nestekartonkipakkausten, kuten maito-, kerma-, 
piimä-, jogurtti-, mehu-, siirappi-, mauste-, pesuaine- 
ja huuteluainetölkit sekä vuoat. Ovat voineet sisältää 
nesteen sijaan myös esimerkiksi jauhetta, mausteita 
tai elintarvikkeita. 

Tyhjinä, puhtaina, 
kuivina, litistettyinä ja 
sisäkkäin pakattuina.

Irrota nestetölkkien 
muovikorkit irti ja laita 
ne muovipakkausjättee-
seen tai sekajätteeseen.

i

ILMAISEKSI  
ekopisteisiin

Kartonkipakkausten lajittelu

KARTONKIPAKKAUKSET

Vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöt*

* Koskee taajama-alueita, 
PMJH tyhjentää 1.10.2023 
alkaen

Omakotitalot, 
paritalot ja alle 5 
huoneiston kiinteistöt

Vie kiinteistöllä olevaan 
kartonkiastiaan

Vie ekopisteen  
kartonkiastiaan
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Lasipakkaukset

KYLLÄ HUOM!

• Lasipullot
• Lasipurkit

Poista korkit ja kannet, etikettejä 
tai kaulusrenkaita ei tarvitse 
poistaa. Palauta pantilliset pullot 
kauppaan.

Lasiesineet, jotka eivät ole pak-
kauksia, ovat sekajätettä.

i

ILMAISEKSI  
ekopisteisiin

Lasipakkausten lajittelu

LASIPAKKAUKSET

Vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöt*

* Koskee taajama-alueita, 
PMJH tyhjentää 1.10.2023 
alkaen

Omakotitalot, 
paritalot ja alle 5 
huoneiston kiinteistöt

Vie kiinteistöllä olevaan 
 lasiastiaan

Vie ekopisteen  
lasiastiaan

TYHJÄT
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Muovipakkaukset

Vaarallisten aineiden 
jäämiä tai painetta 
sisältävät pakkaukset 
on toimitettava 
ekoasemalle tai 
Jätekeskus Jäkälään.

KYLLÄ

• Elintarvikepakkaukset (jogurttipurkit, voirasiat, 
leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset jne)

• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muut kotitalouden pakkaukset (muovipullot, 

kanisterit, purkit, tuubit, lelu-, työkalu-, puutarha- 
ja kalastuvälinepakkaukset jne.)

• Muovikassit, -pussit ja -kääreet
• EPS- eli styroxpakkaukset
• Palvelupakkaukset, kuten noutoruokapakkaukset 

ja -astiat

HUOM!

Irrota korkit ja kannet 
ja laita ne keräysastiaan 
erikseen. Litistä pakka-
ukset. 

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

Muut kuin pakkausmuo-
vit ovat sekajätettä. 

i

ILMAISEKSI  
ekopisteisiin

Muovipakkausten lajittelu

MUOVIPAKKAUKSET

Vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöt*

* Koskee taajama-alueita, 
PMJH tyhjentää 1.10.2023 
alkaen

Omakotitalot, 
paritalot ja alle 5 
huoneiston kiinteistöt

Vie kiinteistöllä olevaan 
muoviastiaan

Vie ekopisteen  
muoviastiaan

TYHJÄT JA KUIVAT
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KYLLÄ
HUOM!

• Paperinkeräykseen kelpaa kaikki postiluukun  
tai -laatikon kautta kotiin tuleva paperi

• Sanoma- ja aikakausilehdet
• Mainosposti ja kirjekuoret (myös ikkunalliset)
• Vanhat kirjat, joista on poistettu kannet  

(kannet kartonkiastiaan)
• Kirjoitus- ja kopiopaperit sekä piirustuspaperit
• Valkoiset paperikassit

Niittejä ei tarvitse pois-
taa.

i

ILMAISEKSI  
ekopisteisiin

PAPERI

Paperi

Paperin lajittelu

Vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöt*

* Koskee taajama-alueita, 
kiinteistö valitsee itse 
tyhjentäjän

Omakotitalot, 
paritalot ja alle 5 
huoneiston kiinteistöt

Vie kiinteistöllä olevaan 
paperiastiaan

Vie ekopisteen  
paperiastiaan
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Biojäte

KYLLÄ
• Hedelmien, juuresten, vihannesten ja ka-

nanmunien kuoret
• Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
• Ruoantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
• Talouspaperi, lautasliinat, nenäliinat ja 

leivinpaperi, kananmunakennot, lemmikki-
eläinten puupohjaiset kuivikkeet

• Kasvinjätteet ja puutarhajätteet
• Kiinteät rasvat, kalanperkuujätteet

HUOM!

Biojäte pakataan karton-
kipakkaukseen, sanoma-
lehteen, paperipussiin, 
muovipussiin tai kaupas-
ta ostettavaan biojäte-
pussiin, jotta biojäteastia 
ei likaannu.

i

MAKSULLINEN 
JÄTE

Biojätteen lajittelu

Vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöt taajama-
alueella

Omakotitalot, 
paritalot ja alle 
5 huoneiston 
kiinteistöt

Biojäteastia

Taajama-alueilla

Biojäteastia 
tai kompostori

Kompostointia 
suositellaan

Kemin, Tornion 
ja Keminmaan 

taajama-alueilla 
1.5.2024 alkaen

Ylitorniolla 
ja Tervolassa

BIOJÄTE
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Sekajäte on asumisessa syntyvää jätettä, jota ei voida kierrättää 
materiaalina. Sekajäteastian tyhjentää Kemissä kunnan 
kilpailuttama urakoitsija, Torniossa, Keminmaassa, Ylitorniolla ja 
Tervolassa kiinteistö itse kilpailuttaa jätetyhjennysurakoitsijan.

Sekajäte

KYLLÄ
• Muoviesineet (muut kuin pakkausmuovit)
• Rikkinäiset, haisevat, likaiset tai tekstiili-

tuholaisia sisältävät kengät, vaatteet ja 
muut tekstiilit

• Vaipat ja terveyssiteet
• Levyt (vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit)
• Imurin pölypussit, tupakintumpit
• Kumi- ja nahkatuotteet, vaahtomuovit
• Rakennusstyroxit
• Pienet määrät sahanpurua
• Likainen tai märkä paperi ja pahvi
• Biojätteet (niiltä kiinteistöiltä, joilla erillis-

keräys tai kompostointi ei ole mahdollista)

HUOM!

VINKKI!

Isokokoiset, eri materi-
aaleja sisältävät jätteet, 
kuten sohvat, toimitetaan 
ekoasemille tai Jäkälään, 
jossa niistä erotellaan eri 
materiaalit hyötykäyttöön.

Jos sekajäteastiaan ei 
laiteta biojätettä, voi se-
kajäteastian tyhjennys-
väli olla maksimissaan 
jopa 12 viikkoa!

i

i

MAKSULLINEN 
JÄTE

SEKA JÄTE
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Kaatopaikkajäte/palamaton jäte

Kaatopaikkajäte: palamatonta jätettä, jota ei voida hyötykäyttää materiaalina 
tai energiana eikä laittaa ekopisteiden keräysastioihin tai  kiinteistön omaan 
sekajäteastiaan. Nämä jätteet tulee pitää aina erillään sekajätteestä 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

MAKSULLINEN 
JÄTE

KAATOPAIKKA JÄTE
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Vaarallinen jäte

Vaarallisia jätteitä ovat kaikki tuotteet, joissa on vaarallisen jätteen 
merkki. Ne on pidettävä aina erillään toisistaan ja muista jätteistä ja 
toimitettava ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään.

KYLLÄ HUOM!
• Hius- ja kynsilakat, permanenttiaineet
• Hyönteismyrkyt, kasvinsuojeluaineeet
• Torjunta-aineet
• Emäksiset puhdistusaineet, hapot
• Desinfiointiaineet, valokuvauskemikaa-

lit, röntgenkuvat
• Ajoneuvojen nesteet sekä lyijyakut ja 

iskunvaimentimet
• Jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut 

öljyiset jätteet
• Maalit, liimat, lakat, hartsit, liuottimet
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Kaasua sisältävät paineastiat ja aerosoli-

pakkaukset
• Painekyllästetty puu 
• Ruosteenestoaineet
• Uuden vuoden tinat
• Jauhesammuttimet
• Terva ja tervatuotteet
• Paristot, nappiparistot ja pienakut (pa-

lauta kauppoihin)
• Käyttämättä jääneet lääkkeet (apteek-

kiin)
• Loisteputket ja pienoisloistelamput, 

energiansäästölamput, ledlamput
• Asbesti (maksullinen jäte)

• Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta myrkyllistä 
ainetta sisältäneet astiat eivät ole vaarallista 
jätettä. Täysin tyhjät aerosolipullot voi laittaa 
metallinkeräysastiaan

• Tyhjät tai kuivunutta maalia sisältävät 
metallipakkaukset metallikeräykseen

• Tyhjät vaarallisen jätteen muovi-, lasi- ja 
kartonkipakkaukset ovat sekajätettä

• Käytettyjä paristoja, pienakkuja ja energian-
säästölamppuja vastaanottavat niitä myyvät 
liikkeet

• Teippaa paristojen navat ennen kauppojen 
keräysastiaan viemistä

• Pidä jodipitoiset lääkejätteet, sytostaatit ja elo-
hopeakuumemittarit erillään muista lääkkeistä. 
Laita viiltävät ja pistävät jätteet (esim. neulat) 
kannelliseen muoviastiaan ennen apteekkiin 
viemistä

• Räjähtävät jätteet on toimitettava poliisille

ILMAISEKSI 
ekoasemalle,  
apteekkiin tai  

Jäkälään
Lamppujen kierrätys:  
www.serkierratys.fi 

VAARALLINEN JÄTE

www.vaarallinenjate.fi 

https://www.serkierratys.fi/
https://www.vaarallinenjate.fi/
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Sähkölaitteet

Toimita käytöstä poistetut sähkölaitteet ekoasemille, Jätekeskus 
Jäkälään tai kauppojen keräyspisteisiin (pienet laitteet).

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 elektroniikkakomponenttejä sisältävät urheiluvälineet
• Tarkkailu- ja valvontalaitteet kuten paloilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet ja ter-

mostaatit
• Loisteputket, energiansäästölamput, led-lamput
• Johdot, joissa on pistoke tai katkaisija

ILMAISEKSI 
ekoasemalle tai 

Jäkälään

SÄHKÖLAIT TEET

Lamppujen kierrätys:  
www.serkierratys.fi 

https://www.serkierratys.fi/
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Lääkejäte

Käyttämättä jääneet lääkkeet palautetaan lähimpään apteekkiin. Poista 
lääkejätteistä henkilötiedot. 

KYLLÄ EI
• Kiinteät lääkejätteet paino-

pakkauksissa ja purkeissa
• Nestemäiset lääkejätteet
• Sytostaatit ja jodipitoiset lääke-

jätteet
• Kipulääkelaastarit

• Tyhjät insuliinikynät ja kynien terät
• Paristoilla toimivat kuumemittarit
• Muita kemikaalijätteitä
• Muita vaarallisia jätteitä
• Lääkejätteiden kartonkipakkauksia
• Neulat, ruiskut ja viiltävä jäte
• Tyhjät astmapiiput

HUOM!

• 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 

i

ja ne palautetaan ekoasemalle tai 
Jätekeskus Jäkälään

• Pakkaa neulat ja muu viiltävä jäte 
kannellisiin muovipurkkeihin ja laita 
sekajätteeseen.  

• Diabeteksen hoidossa käytetyt 
insuliinikynät neuloineen voi laittaa 
sekajätteeseen

• Tyhjät astmapiiput voi laittaa 
sekajätteeseen. 

• Apteekin hoitotuotteet, kuten 
vitamiinit, voiteet ja pesunesteet 
eivät ole lääkejätettä. Ne laitetaan 
sekajätteeseen

ILMAISEKSI  
apteekkiin

LÄÄKE JÄTE
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Tekstiilijätteet

Tekstiilien lajittelu

Käyttökelpoiset, ehjät ja 
puhtaat:
• Vaattet, kengät, laukut
• Kodintekstiilit
• Vyöt ja muut asusteet
• Lelut ja urheiluvälineet

Kuivat, puhtaat, rikkinäiset 
ja käyttökelvottomat:
• Takit, housut, paidat, 

hameet
• Lakanat, pyyhkeet, 

pöytäliinat

Max 3 pussia kerrallaan, 
tekstiilijätteestä peritään 1 
asiakaskortin ilmaiskäynti

• Vaatteet, asusteet, 
kengät

• Urheiluvälineet
• Kodintekstiilit
• Peitot ja matot
• Patjat
• Pehmolelut

Myy kirpputoreilla, 
lahjoita kierrätys-

keskuksiin tai UFF:in 
keräyslaatikoihin

Vie ekoaseman 
poistotekstiiliin 

keräyslaatikkoon

Käyttökelpoiset 
tekstiilit

Likaantuneet, haisevat tai 
tekstiilituholaisia sisältävät 
tekstiilit:

Poistotekstiilit

Sekajätettä,  
kodin jäteastiaan tai 

ekoasemalle

TEKSTIILIJÄT TEET

Muut tekstiilit
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Puujäte

Käsittelemätön puujäte voidaan hyödyntää kotitalouksissa polttopuuna. 
Käsitelty puu- ja levyjäte tulee toimittaa ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään. 
Hyödyntämiskelpoista puuta ei saa laittaa sekajätteen astiaan.

KYLLÄ

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

HUOM!

Puujätteestä on 
poistettava suuret 
metalliesineet en-
nen ekoasemalle tai 
Jätekeskus Jäkä-
lään tuomista. Pie-
niä nauloja, nastoja, 
hakasia tai heloja ei 
tarvitse poistaa.

i

MAKSULLINEN 
JÄTE

PUUJÄTE
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Painekyllästetty puujäte

Puutarhajäte

Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä, toimita 
se lähimmälle ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään. 
Painekyllästettyä puuta ei saa polttaa kiinteistöllä.

Puutarhajätteelle paras vaihtoehto on kompostoida ne kotikiinteistöllä. 
Mikäli kompostointi ei ole mahdollista, puutarhajätteet tulee toimittaa 
ekoasemille tai Jätekekus Jäkälään. Puutarhajätettä ei saa laittaa sekajätteen 
keräysastiaan.

KYLLÄ

KYLLÄ

• Painekyllästetty puutavara 
sekä vihreä että ruskea, ra-
tapölkyt, puhelinpylväät

• Oksat, haravointijäte, ruohosilppu

ILMAISEKSI  
ekoasemalle tai 

Jäkälään

ILMAISEKSI 
ekoasemalle tai 

Jäkälään

PAINEKYLLÄSTET T Y PUU
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Rakennus- ja purkujätteen lajittelu

Käyttämättä jääneet rakennusmateriaalit ja rakennusosat tulee 
kerätä erilleen siten, että ne voidaan toimittaa hyödynnettäväksi tai 
käsiteltäväksi.

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

• WC-posliinit,  
kaakelit, s. 13

• Mineraalivillat
• Eristysvillat
• Kipsilevyt

• Paperit ja pahvit, s. 12 ja 10
• Metallit, s. 6
• Käsittelemätön puujäte, s. 18
• Betoni-, tiili-, laatta- ja muu
• Kiviainesperäinen purkujäte
• Ylijäämämaa

• Kattohuopa
• Lasikuitu
• Viemäriputket
• Muovit
• Puu- ja puukuitulevyt
• Likaiset paperit ja pahvit
• Styroxit
• Vaahtomuovit

Jätekeskuksen 
kaatopaikkaan:

Hyödynnetään 
energiana:

Hyödynnetään 
materiaalina:

MAKSULLINEN 
JÄTE

HUOM!

Vaihtolavalla tuotavasta 
lajittelemattomasta raken-
nusjätteestä peritään kallein 
tonnihinta. Lajittelemalla 
jätteet erillisiin kuormiin 
voit saada säästöä. Kysy 
ohjeita Jätekeskus Jäkälästä 
ENNEN töiden aloitusta 
erityisesti purkukohteissa.

i

RAKENNUS- JA PURKUJÄTE
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Ne kodin jätteet, jotka eivät kokonsa tai materiaalinsa puolesta sovi kodin 
sekajätteen astiaan, tulee toimittaa ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään.

Sekalainen isokokoinen jäte

KYLLÄ
• Huonekalut
• Patjat
• Matot 
• Isot muoviesineet, esim. 

puutarhakalusteet
• Polkupyörät, potkurit
• Pyykkitelineet
• Matkalaukut
• Muovikuuset

HUOM!

Laita kodin sekajäteastiaan 
ainoastaan sinne kokonsa 
ja materiaalinsa puolesta 
sopivat jätteet. 

i

SEKALAINEN JÄTE

MAKSULLINEN 
JÄTE
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Jätehuolto Torniossa

Torniossa on kiinteistönhaltijan järjestämä sekajätteen jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistön-
omistaja tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteistönsä 
sekajäteastian ja paperiastian tyhjennyksestä. 
Perämeren Jätehuolto Oy tyhjentää  yli viiden huoneiston kiinteistöillä ja keräykseen vapaa-
ehtoisesti liittyneillä muilla asuinkiinteistöillä olevat pakkausjäteastiat 1.10.2023 alkaen. Yhtiö 
tyhjentää asuinkiinteistöjen biojäteastiat 1.5.2024 alkaen (keräysvelvoite laajenee omakoti-
talouksiin).  Kiinteistön jäteastioihin soveltumattomat jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse 
vastaanottopisteisiin.

Jätteiden vastaanottopaikat

Ekopisteet

• Vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi-, muovi ja 
metallipakkauksia

• Osassa UFF:n vaatekeräys
• Sijaintipaikat: www.rinkiin.fi

Jätekeskus 
Jäkälä

Kalkkimaantie 614, Tornio | Avoinna ma-pe 7-18 | p. 0400 181 456
Vastaanotetaan: sekajäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puukuitulevyjäte, 
metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, 
puutarhajätteet, asbestijäte, paperi, kiviaines, poistotekstiili, UFF:n 
vaatekeräys.

EkoTerminal

Teollisuuskatu 8-10, Tornio | p. 040 194 3634 tai 0400 398 796 
Vastaanotetaan: sekajäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puukuitulevyjäte, 
metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, paperi, 
UFF:n vaatekeräys.

Sekajätteen- 
kuljettajat

Lassila & Tikanoja
Tornion KTK
Kemin Ajotilaus
Esa ja Pojat

p. 010 636 5000
p. 020 755 8290
p. 040 840 5891
p. 0400 867 680

Sakokaivon 
tyhjentäjiä

Lassila & Tikanoja
Maansiirto O. Yliluukas
Delete
Kemin ajotilaus
LVI-Kilpimaa

p. 010 636 5000
p. 040 351 5867
p. 050 4127 929
p. 040 840 5891
p. 020 712 1240

Pakkausjätteiden tyhjennykset  
1.10.2023 alkaen 

Biojätteiden tyhjennykset  
1.5.2024 alkaen

Perämeren Jätehuolto Oy
p. 040 710 7373

asiakaspalvelu@pmjh.fi

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

https://www.rinkiin.fi/
mailto:asiakaspalvelu@pmjh.fi
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Jätehuolto Kemissä

Kemissä on kunnan kilpailuttama sekajätteen kuljetus ja tämän tehtävän hoitaa Perämeren 
Jätehuolto Oy, joka kilpailuttaa jätekuljetukset ja hoitaa seka- ja biojäteastioiden tyhjennykset. 
(biojätteen keräysvelvoite laajenee omakotitaloihin ja pieniin taloyhtiöihin 1.5.2024) .
Perämeren Jätehuolto Oy tyhjentää  yli viiden huoneiston kiinteistöillä ja keräykseen va-
paaehtoisesti liittyneillä muilla asuinkiinteistöillä olevat pakkausjäteastiat 1.10.2023 alkaen. 
Kiinteistönomistaja tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa 
kiinteistönsä paperiastian tyhjennyksestä. Kiinteistön jäteastioihin soveltumattomat jätteet 
kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanottopisteisiin. 

Jätteiden vastaanottopaikat

Ekopisteet

• Vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi-, muovi ja 
metallipakkauksia

• Osassa UFF:n vaatekeräys
• Sijaintipaikat: www.rinkiin.fi

Ekoasema  
Esa ja Pojat

Uusiokatu 5, Kemi | Avoinna ma-pe 7-18 | p. 0400 867 680
Vastaanotetaan: sekajäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puukuitulevyjäte, 
metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, 
puutarhajätteet, paperi, poistotekstiili, 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

Sakokaivon 
tyhjentäjiä

Kemin Ajotilaus
Lassila & Tikanoja
Delete
LVI-Kilpimaa
Maansiirto O.Yliluukas 

p. 040 840 5891
p. 010 636 5000
p. 050 4127 929
p. 020 712 1240
p. 040 351 5867

Seka- ja biojätteen tyhjennykset Pakkausjätteiden tyhjennykset  
1.10.2023 alkaen

Perämeren Jätehuolto Oy
p. 040 710 7373

asiakaspalvelu@pmjh.fi

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

https://www.rinkiin.fi/
mailto:asiakaspalvelu@pmjh.fi
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Jätehuolto Keminmaassa

Torniossa on kiinteistönhaltijan järjestämä sekajätteen jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistön-
omistaja tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteistönsä 
sekajäteastian ja paperiastian tyhjennyksestä. Perämeren Jätehuolto Oy tyhjentää  yli viiden 
huoneiston kiinteistöillä ja keräykseen vapaaehtoisesti liittyneillä muilla asuinkiinteistöillä 
olevat pakkausjäteastiat 1.10.2023 alkaen. Yhtiö tyhjentää asuinkiinteistöjen biojäteastiat 
1.5.2024 alkaen (keräysvelvoite laajenee omakotitalouksiin).  Kiinteistön jäteastioihin soveltu-
mattomat jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanottopisteisiin.

Jätteiden vastaanottopaikat

Ekopisteet

• Vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi-, muovi ja 
metallipakkauksia

• Osassa UFF:n vaatekeräys
• Sijaintipaikat: www.rinkiin.fi

Ekoasema  
Esa ja Pojat

Uusiokatu 5, Kemi | Avoinna ma-pe 7-18 | p. 0400 867 680
Vastaanotetaan: sekajäte, kaatopaikkajäte, puu- ja puu- ja 
puukuitulevyjäte, metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, sähkölaitteet, 
vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, paperi, poistotekstiili, UFF:n 
vaatekeräys.

Jätteen- 
kuljettajat

Esa ja Pojat
Kemin Ajotilaus
Lassila & Tikanoja

p. 0400 867 680
p. 040 840 5891
p. 010 636 5000

Sakokaivon 
tyhjentäjiä

Kemin Ajotilaus
LVI-Kilpimaa
Lassila & Tikanoja
Maansiirto O. Yliluukas
Delete

p. 040 840 5891
p. 020 712 1240
p. 010 636 5000
p. 040 351 5867
p. 050 4127 929

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

Pakkausjätteiden tyhjennykset  
1.10.2023 alkaen 

Biojätteiden tyhjennykset  
1.5.2024 alkaen

Perämeren Jätehuolto Oy
p. 040 710 7373

asiakaspalvelu@pmjh.fi

https://www.rinkiin.fi/
mailto:asiakaspalvelu@pmjh.fi
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Jätehuolto Ylitorniolla

Ylitorniolla on kiinteistönhaltijan järjestämä sekajätteen jätteenkuljetus eli jokainen kiinteis-
tönomistaja tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteis-
tönsä sekajäteastian ja paperiastian tyhjennyksestä. Perämeren jätehuolto Oy tyhjentää 
vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä ja keräykseen vapaaehtoisesti liittyneillä muilla 
asuinkiinteistöillä olevat pakkausjäteastiat 1.10.2023 alkaen ja biojäteastiat 1.5.2024 alkaen. 
Kiinteistön jäteastioihin soveltumattomat jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanotto-
pisteisiin. 

Jätteiden vastaanottopaikat

Ekopisteet

• Vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi-, muovi ja 
metallipakkauksia

• Osassa UFF:n vaatekeräys
• Sijaintipaikat: www.rinkiin.fi

Kopanmäen 
Ekoasema

Teollisuuskatu 20, Ylitornio | Avoinna perjantaisin klo 12-18 | 
p. 0400 399 257
Vastaanotetaan: sekajäte, kaatopaikkajäte, puu- ja 
puukuitulevyjäte, metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, 
sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, 
poistotekstiili.

Jätteen- 
kuljettajat

Napapiirin Kuljetus 
p. 0400 613 784

Sakokaivon 
tyhjentäjiä

Länsirajan Jäte ja Kuljetus Oy
Riekkola Infra Oy

p. 040 592 9145
p. 0400 399 257

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

Pakkausjätteiden tyhjennykset  
1.10.2023 alkaen 

Biojätteiden tyhjennykset  
1.5.2024 alkaen

Perämeren Jätehuolto Oy
p. 040 710 7373

asiakaspalvelu@pmjh.fi

https://www.rinkiin.fi/
mailto:asiakaspalvelu@pmjh.fi
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Jätehuolto Tervolassa

Tervolassa on kiinteistönhaltijan järjestämä sekajätteen jätteenkuljetus eli jokainen kiinteis-
tönomistaja tekee jätehuoltosopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteis-
tönsä sekajäteastian ja paperiastian tyhjennyksestä. Perämeren jätehuolto Oy tyhjentää 
vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä ja keräykseen vapaaehtoisesti liittyneillä muilla 
asuinkiinteistöillä olevat pakkausjäteastiat 1.10.2023 alkaen ja biojäteastiat 1.5.2024 alkaen. 
Kiinteistön jäteastioihin soveltumattomat jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanotto-
pisteisiin. 

Jätteiden vastaanottopaikat

Ekopisteet

• Vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi-, muovi ja 
metallipakkauksia

• Osassa UFF:n vaatekeräys
• Sijaintipaikat: www.rinkiin.fi

Tapiolankaan 
Ekoasema

Tervola, Tuunivarantie 3 | Avoinna maanantaisin klo 8-18 |  
p. 040 760 8571
Vastaanotetaan: sekajäte, kaatopaikkajäte, puu- ja levyjäte, 
metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset 
jätteet, puutarhajätteet, paperi, poistotekstiili.

Jätteen- 
kuljettajat

Lassila & Tikanoja
Esa ja Pojat
Kemin Ajotilaus

p. 010 636 5000
p. 0400 867 680
p. 040 840 5891

Sakokaivon 
tyhjentäjiä

Lassila & Tikanoja
Kemin Ajotilaus
Delete
LVI-Kilpimaa

p. 010 636 5000
p. 040 840 5891
p. 050 4127 929
p. 020 712 1240

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

Pakkausjätteiden tyhjennykset  
1.10.2023 alkaen 

Biojätteiden tyhjennykset  
1.5.2024 alkaen

Perämeren Jätehuolto Oy
p. 040 710 7373

asiakaspalvelu@pmjh.fi

https://www.rinkiin.fi/
mailto:asiakaspalvelu@pmjh.fi
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Perusmaksu

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.

Perusmaksun kohtuullistaminen:
Vakituisen asunnon perusmaksu voi-
daan hakemuksesta puolittaa tai jättää 
perimättä, mikäli asunto on käyttämät-
tömänä yhtäjaksoisesti vähintään 6-12 
kuukautta kalenterivuodesta. Vapaa-ajan 
asunnon perusmaksu voidaan hake-
muksesta 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 ja

4. Asunnossa ei ole juoksevaa vettä

Jätemaksun puolittamista ja perimättä 
jättämistä tulee anoa kirjallisesti Perämeren 
Jätelautakunnalta etukäteen kunkin lasku-
tuskauden osalta erikseen viimeistään 30.4. 
Hakemuslomake löytyy osoitteesta:

www.jakala.fi/palvelut/jatehuoltomaaraykset/ 

Kohtuullistamislomake voidaan tarvittaessa 
postittaa.

Perusmaksulla katetaan kunnan 
vastuulla olevia kotitalouksien yhteisiä 
jätehuollon kustannuksia:

• Vaarallisten ja lääkejätteiden vastaan-
otto, kuljetus ja käsittely

• Osa hyötyjätehuollosta
• Ekoasemien ylläpito
• Jätehuollon viranomaistehtävät
• Jätehuollon tiedotus ja neuvonta
• Vaarallisten jätteiden ja sähkölaittei-

den keräyskierrokset haja-asutusalu-
eilla

Laskutettavan kiinteistön tiedot perus-
tuvat jätelain edellyttämän asiakasrekis-
terin tietoihin.

Jätteiden vastaanottopaikat

Ekopisteet

• Vastaanotetaan paperia, kartonki-, lasi-, muovi ja 
metallipakkauksia

• Osassa UFF:n vaatekeräys
• Sijaintipaikat: www.rinkiin.fi

Tapiolankaan 
Ekoasema

Tervola, Tuunivarantie 3 | Avoinna maanantaisin klo 8-18 |  
p. 040 760 8571
Vastaanotetaan: sekajäte, kaatopaikkajäte, puu- ja levyjäte, 
metallijäte, pahvi, kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset 
jätteet, puutarhajätteet, paperi, poistotekstiili.

Jätteen- 
kuljettajat

Lassila & Tikanoja
Esa ja Pojat
Kemin Ajotilaus

p. 010 636 5000
p. 0400 867 680
p. 040 840 5891

Sakokaivon 
tyhjentäjiä

Lassila & Tikanoja
Kemin Ajotilaus
Delete
LVI-Kilpimaa

p. 010 636 5000
p. 040 840 5891
p. 050 4127 929
p. 020 712 1240
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Huom! 

Muista ilmoittaa 
asunnon omista-
janvaihdoksista ja 
muutoista Peräme-
ren Jätehuollolle!

Jokainen perusmaksun maksanut 
vakinainen tai vapaa-ajan asunto 
saa käyttöönsä asiakaskortin. Korttia 
käytetään aina ekoasemalla tai 
Jätekeskus Jäkälässä asioidessa.
• Rivi- ja kerrostaloissa kortti annetaan 

huoneiston asukkaalle
• Kortti sisältää vuosittain neljä mak-

sutonta jätteen tuontikertaa vakitui-
selta asunnolta ja kaksi maksutonta 
jätteen tuontikertaa vapaa-ajan 
asunnolta

Yksi ilmaiskäynti = enintään 2m3 (normaali 
henkilöauton peräkärry) alla lueteltuja 
maksullisia jätteitä.

Jätehuollon asiakaskortti

NÄMÄ JÄTTEET OVAT MAKSULLISIA  
(vähentää yhden ilmaiskäynnin):

NÄMÄ JÄTTEET OVAT AINA ILMAISIA JA 
VAIN TILASTOIDAAN ASIAKASKORTILLE  
(eivät vähennä ilmaiskäyntejä):

• Kiinteistön jäteastiaan 
soveltumaton sekalainen jäte, 
esim. huonekalut

• Käsitelty puujäte
• Palamaton kaatopaikkajäte
• Rakennusjäte, betoni, tiili
• Asbesti (vastaanotto ainoastaan 

Jätekeskus Jäkälässä)
• Poistotekstiili

• Vaaralliset jätteet
• Käsittelemätön puujäte
• Painekyllästetty puu
• Metalliromu
• Puutarhajäte
• Sähkölaitteet
• Pahvi ja paperi

Mobiilisovellus 
Asiakaskortti on saatavana myös mobiilikorttina. Ilmainen Jäkälä-sovel-
lus löytyy puhelimesi sovelluskaupasta. Aktivointiin tarvitset pahvisen 
asiakaskortin numeron ja nimesi. 

Ohjeet mobiilikortin aktivoimiseen löytyvät Jäkälän nettisivuita:

www.jakala.fi/palvelut/asiakaskortti/
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Huom! 

Jätteen haltijan on ilmoitettava bio-
jätteen kompostoinnista Perämeren 
Jätelautakunnalle. Ennen vuotta 2023 
tehdyt kompostointi-ilmoitukset on 
uusittava osoitteessa: asiointi.jakala.fi   

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostorin 
tilavuuden tulee olla riittävä kaikille syntyville biojätteille, huomioiden 
kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa. 
Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. 

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen, 
missä tapauksessa kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö. Kompostorin 
tilavuuden tulee olla tällöinkin riittävä kaikille biojätteille. 

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa 
kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on 
hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on 
asianmukaisessa kunnossa. 

Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös Bokashi – menetelmällä. 
Fermentointunut jäte on jälkikompostoitava joko kompostorissa tai 
jälkikäsittelyyn varatussa suljetussa astiassa vanhan mullan sekaan 
sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on oltava haittaeläimiltä suojattu.

Kompostointi-ilmoitus on jatkossa 
uusittava aina viiden vuoden välein.
 
Puutarhajätettä saa kompostoida 
ilman varsinaista kompostoria asian-
mukaisessa kehikossa. 

Kompostointi kiinteistöllä

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA
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Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa 
jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu 
hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. 
Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti: 

** Mikäli sekajätteen tyhjennysväliä pidennetään talviaikana kompostoinnin vuoksi, tulee kom-
postorin olla talviaikaiseen kompostointiin sopiva tai kompostorin tilavuus tulee olla riittävä, 
jotta siihen mahtuu koko pakkaskauden biojätteet
. 
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa, on kulje-
tettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten 
jäteastioiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälien pidennykseen. Mikäli näitä tyhjennysvälejä 
halutaan vielä pidentää, poikkeuslupa tulee anoa Perämeren Jätelautakunnalta kirjallisesti. 

Jätelaji Pisin tyhjennysväli 
kesäaikana (viikot 23–35)

Pisin tyhjennysväli 
talviaikana (viikot 36–22)

Sekajäte 2 viikkoa 4 viikkoa

Sekajäte, jos 
kiinteistöllä 
on biojätteen 
erilliskeräys tai 
kompostointi

12 viikkoa ** 12 viikkoa **

Biojäte, jos 
kiinteistöllä on 1 
huoneisto

4 viikkoa 4 viikkoa

Biojäte, jos 
kiinteistöllä on yli 1 
huoneistoa

2 viikkoa 4 viikkoa

Pakkausjätteet Tyhjennysrytmi

Pienmetallijäte ja 
lasipakkausjäte

Tyhjennysväli voi olla 4, 8, 12 tai 16 viikkoa (Kemin, 
Keminmaan ja Tornion keskustaajama-alueilla 

tyhjennysväli voi olla myös 2 viikkoa

Kartonki- ja 
muovipakkausjäte Tyhjennysväli voi olla 1, 2, 4, 6 tai 8 viikkoa

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA
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Pakkaus- ja biojätteiden keräyksessä tapahtuu muutoksia vuosina 2023-
24. Perämeren jätehuolto hoitaa kiinteistöjen pakkausjäteastioiden 
tyhjennykset asiakaspalvelun ja laskutuksen 1.10.2023 alkaen ja 
biojäteastioiden tyhjennykset, asiakaspalvelun ja laskutuksen 1.5.2024 
alkaen. 

Pakkausjätteiden ja 
biojätteiden keräys

Ne kiinteistöt (alle viiden 
huoneiston), jota pakkaus- ja 
biojätteen keräysvelvoitteet 
eivät koske ja jotka sijaitsevat 
keräysalueella voivat halu-
tessaan liittyä pakkaus- ja 
biojätteen keräykseen. 

Vapaa-ehtoisen keräyksen 
aluekartat löytyvät jätehuol-
tomääräysten liitteestä 4  
(pakkausjäte alue C ja biojäte 
alue D).

YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

Yhteisastioiden käyttö

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä. 
Yhteisastiaa voidaan käyttää sekajätteen sekä erilaisten hyötyjätelajien 
keräämiseen. 
Yhteisastian käytöstä ja käytössä tapahtuvista muutoksista ja siitä 
luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Perämeren 
jätelautakunnalle
Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön 
yhteystiedot, tiedot astian sijainnista, koosta ja tyhjennysvälistä sekä tiedot 
yhteistastiaa käyttävistä kiinteistöistä. 

HOX!



Jäteneuvonta
0400 777 401

@jatekeskus_jakalaJätekeskus Jäkälä
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