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Pääkirjoitus

Jätehuolto
muutoksessa

Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille

Sisältö

Me Puhaksessa haluamme kertoa Teille Yhteinen juttu -lehtemme välityksellä jätehuollon kuulumisista ja muutoksista
sekä auttaa kodin jätteiden lajittelussa. Yhteinen juttu tuotetaan Jätekukon, Metsäsairilan ja Ylä-Savon Jätehuollon
kanssa yhteistyössä. Lehti jaetaan jokaiseen kotiin jätehuoltoyhtiöiden toiminta-alueilla. Yhteinen juttu löytyy myös facebookista.
Jätehuolto on ollut muutoksen kourissa viime vuosina koko
Suomessa. Vuonna 2013 yhdyskuntajätteistä kierrätettiin
materiaalina 33 % ja energiana hyödynnettiin 42 %. Kokonaishyödyntämisaste oli jo 75 %. Kaatopaikoille sijoitetun
jätteen määrä on pienentynyt voimakkaasti, ja Suomessa
ollaan siirtymässä kiertotalouteen, jossa kierrätyskelpoiset
materiaalit ohjataan uudelleen käyttöön. Kaatopaikat ovat
jäämässä historiaan, kuten on jo lähellä Ruotsissa, Tanskassa
ja Saksassa.
Vuoden 2016 alussa tuleva kaatopaikkakielto on pistänyt vipinää jätteen energiahyödyntämiselle. Kielto koskee maatuvaa
tai muuta jätettä, jonka eloperäinen hiilipitoisuus on yli 10 %,
kuten esimerkiksi muovijätteissä. Polttolaitoksia on syntynyt
eri puolille Suomea tuottamaan sekajätteestä kaukolämpöä
ja sähköä. Riikinvoiman ekovoimalaitos Leppävirralla on rakenteilla ja aloittaa toimintansa puolentoista vuoden päästä.
Ekovoimalaitoksen omistavat kunnalliset jätehuoltoyhtiöt
sekä Varkauden Aluelämpö.
Pakkausjätteiden tuottajat järjestävät pakkausjätteiden keräyksen ja hyödyntämisen vuoden 2016 alusta. Keräysverkostoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Keräyspisteiden
paikat ja pakkausjätteiden lajitteluohjeet tarkentuvat kuluvan
vuoden aikana.
Paras tapa hoitaa jätehuolto on ehkäistä jätteen syntymistä.
Jätteen määrän vähentämiseen voi jokainen vaikuttaa omilla
valinnoillaan ja kulutustavoillaan. Valitettavasti jätettä syntyy
aina jonkin verran. Jätelain mukaan syntyvä jäte on ensisijaisesti hyödynnettävä raaka-aineena. Ekovoimalaitoksessa
poltettavassa jätteessä ei saa enää olla biojätettä tai muuta
materiaalina hyötykäyttökelpoista jätettä, joten oikea lajittelu
on yhä tärkeämpää. Jokainen vaikuttaa jätehuollon onnistumiseen lajittelemalla kotona jätteet huolellisesti!
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AVOIMET OVET
Kontiosuon jätekeskuksella
maanantaina 18.5. klo 14 - 19

Kompostoinnin
niksit haltuun
Kompostointi säästää ympäristöä, pienentää jätemaksuja
ja palauttaa ravinteet luonnon kiertokulkuun. Järjestämme
Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa kompostointineuvontaa:

Ohjelmaa koko perheelle
• Lajitteluneuvontaa, tietoa jätteiden kierrätyksestä
ja hyödyntämisestä
• Kompostointineuvontaa yhteistyössä
Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa
• Lapsille ohjelmaa: askartelua, Tessu-koira
jakaa ilmapalloja
• Linnunpönttöjen rakentamista
• Makkaraa ja mehua

PÄIVÄ

AIKA

PAIKKA
JOENSUU

18.5.

14 - 18

Avoimet ovet, Kontiosuon jätekeskus

19.5.

18 - 20

Kompostointia ja pyöräilyä -tapahtuma,
Sinkkola Noljakka

26.6.

12 - 15

Punainen tupa, Ahveninen

22.8.

10 - 14

MM-Tatti 2015, Heinävaaran koulu
ILOMANTSI

11.9.

9 - 15

Elotori, Ilomantsin tori
KONTIOLAHTI

29.6

18
alkaen

Sataman Kirppari, Satamakahvio,
Höytiäisen tupa
LIPERI

26.9.

10 - 15

Liperin leipäpäivät, Liperin koulukeskus
POLVIJÄRVI

17.6.

Palvelupisteet
kartalla
Puhas.fi-nettisivuillamme Palvelupisteet kartalla -painike
auttaa lähimmän palvelupisteen löytämisessä. Kirjoita hakuikkunaan jätelaji ja hae. Karttaan tulostuu reitti lähimmälle
palvelupisteelle.Klikkaamalla kartalla palvelupisteen kuvaketta näet aukioloajat ja muut pisteen tiedot.

12 - 16

Kesän avaus, Polvijärven tori

Jätekeskus
avoinna kuutena
lauantaina
Kontiosuon jätekeskus on avoinna kuutena
lauantaina klo 9 - 13
• toukokuussa 9.5., 16.5. ja 23.5.
• lokakuussa 10.10., 17.10. ja 24.10.
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Vaarallisten
jätteiden ja
sähkölaitteiden
keräys
Keräyskierrokset jatkuvat
Joensuun kantakaupungin
alueella
Vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita kerätään Joensuun kantakaupungin alueella
viime syksyn tapaan. Keräyskierrokset
ajetaan joka toisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina 4.5., 6.7., 7.9. ja
2.11. Keräyspaikat ja keräysaikataulut
ovat samat kuin viime syksynä, ja ne
löytyvät nettisivultamme.
Ensi syksyn aikana on tulossa vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyskierrokset haja-asutusalueella Liperissä,
Kontiolahdella ja Polvijärvellä. Niiden aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin.

Palauta paristot
ja pienakut niiden
myyntipisteisiin.

Tuo vaaralliset jätteet
ja sähkölaitteet
turvallisuussyistä vain
aukioloaikoina!

Sähkölaitteiden palautus
kauppoihin
Sähkölaitteita voi palauttaa myös kauppoihin. Ostaessasi uuden laitteen voit
palauttaa vastaavan laitteen mihin tahansa kauppaan. Ilman uuden laitteen
ostamista pieniä ulkomitoiltaan alle
25 cm sähkölaitteita ottavat vastaan
isot päivittäistavarakaupat (pinta-ala >
1000 m²) sekä isot sähkölaitteiden erikoisliikkeet (pinta-ala > 100 m²). Sähkölaitteisiin kuuluvat myös loisteputket,
energiansäästölamput ja led-lamput.
Sähkölaitteet palautetaan ilman pakkausta. Tulostimista on poistettava mustepatruunat ja imureista pölypussit.
Kahvinkeittimistä poistetaan lasipannut.

Joensuun kantakaupungin alueella keräyskierrokset ajetaan
joka toisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina
4.5., 6.7., 7.9. ja 2.11. Keräyspaikat ja keräysaikataulut
löytyvät nettisivultamme.
Sähkölaitteet

Vaaralliset
jätteet

x

x

ma 8 - 19, ti - pe 8 - 17

vain käyttö- ja
korjauskelpoiset

x

ma - pe 9 - 17, la 10 - 14

Kauppatie 21

x

x

ma - to 7 - 15, pe 7 - 13

Suojapirtti P-alue,
Kiihtelysvaara

Tulrompsuntie 2

x

x

ma - pe 7 - 16

Hammaslahti, Hoviahon
jäteasema, Pyhäselkä

Hoviahontie 1

x

x

ma - pe 7 - 16

Paloasema, Tuupovaara

Virastotie 26 B

x

x

ma - pe 9 - 16

KONTIOLAHTI

Kontiolahden jäteasema

Nosturikatu 4

x

x

ma 15 - 19, to 9 - 13

LIPERI

St1

Kuusikkolantie 1

x

x

ma - pe 6.30 - 20,
la 9 - 16, su 9 - 16

POLVIJÄRVI

Polvijärven jäteasema

Ahertajantie 2

x

x

ti 9 - 13, to 14 - 18

x

ma 8 - 11, 12 - 15,
pe 8 - 11, 12 - 14,
kuukauden viimeinen
arkila 10 - 13

Kunta

Keräyspiste

Osoite

JOENSUU

Kontiosuon jätekeskus

Kontiosuontie 11

Rakennus- ja uusiotori

Teollisuuskatu 5-7

Kunnanvarasto, Eno

ILOMANTSI

Rakennustarvikevarasto

Hatelotie 3

x

Sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet otetaan vastaan kotitalouksista veloituksetta.
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Biojätteiden kuormaus ja
rakennusjätteiden lajittelu katon alle
Kontiosuon jätekeskuksessa näkyy
kauas komea punainen rakennus. Halli valmistui helmikuussa, ja se otetaan
käyttöön kevään aikana. Hallin pinta-ala
on 2 520 m², ja katto ylettyy 13 metrin
korkeuteen, jotta koneilla on tilaa työskennellä. Hallin lattia on kahdessa tasossa jätteiden kuormausta varten.
Jätekeskuksen käyttöpäällikkö Tapani Karhu kertoo, että halli parantaa jätekeskuksen ympäristön siisteyttä ja
työolosuhteita. Jatkossa biojäte kuormataan hallissa omassa osastossaan
kuljetuskontteihin matkalle kohti Kiteen
biokaasulaitosta. Myös rakennusjätekuormat puretaan hallissa, jossa ne lajitellaan koneellisesti eri jakeisiin. Homma
on siistimpää sisätiloissa kuin taivasalla
säiden armoilla, eivätkä muovit leviä tuulen mukana ympäristöön, toteaa Tapani
Karhu. Ekovoimalan valmistuttua myös
sekajätekuormat kuormataan hallissa ja
lähetetään Leppävirralle energiana hyödynnettäviksi.
Seuraavaksi jätekeskukseen rakennetaan uusi vastaanottorakennus sekä rekkavaaka. Niiden suunnittelu on aloitettu,
ja ne valmistuvat vuoden 2016 puolella.

Hallin pohjarakenteissa hyödynnettiin betonia murskattuna

13 000 tonnia.

Jatkossa biojäte kuormataan hallissa omassa osastossaan
kuljetuskontteihin matkalle kohti biokaasulaitosta.
Myös rakennusjätekuormat puretaan hallissa,
jossa ne lajitellaan koneellisesti eri jakeisiin.

Jäteasema avattu
Kontiolahdella

Kontiolahden kunnanjohtaja
Jere Penttilä ja Puhas Oy:n
toimitusjohtaja Jarmo Junttanen
avasivat Kontiolahden jäteaseman
portit 20.11.2014.

Kontiolahden jäteasema avattiin viime
marraskuussa Uuron teollisuusalueelle
osoitteeseen Nosturikatu 4. Jäteasema
palvelee pienjätekuormien tuojia arkisin
kahtena päivänä, maanantaisin klo 15
- 19 ja torstaisin klo 9 - 13. Jäteaseman
ulkopuolella on ekopiste, johon voi tuoda
paperia, kartonkia, metallia ja lasia myös
aukioloaikojen ulkopuolella. Ekopisteessä on myös UFF:n vaatekontti, johon voi
laittaa muovipussiin pakattuina ehjiä ja
puhtaita vaatteita, kodintekstiilejä, kenkiä, leluja ja urheiluvälineitä. Jäteaseman
ulkopuolella on myös lukittu aluekeräyspiste, joka on tarkoitettu vain aluekeräyspistemaksun maksaneille asiakkaille.
Uusi jäteasema on saanut hyvän vastaanoton, sillä nyt jätekuormia ei tarvitse ajaa Joensuuhun asti. Asiakkaat ovat

kiitelleet asemaa siisteydestä ja toimivuudesta, koska lajittelukentällä on oma
paikkansa joka jätteelle. Samalla roskaantumisongelma St1:n pihasta poistui, kun vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto siirtyi jäteasemalle.
Polvijärven jäteasema Ahertajantiellä on
vakiinnuttanut toimintansa puolentoista
vuoden aikana. Jäteasema palvelee arkisin maanantaina klo 9 - 13 ja torstaina
klo 14 - 18. Seuraava jäteasema avataan
syksyllä Ilomantsiin ja Liperiin on suunnitteilla vuonna 2016.
Paikallisille jäteasemille voivat yksityiset
ja yritykset tuoda jätekuormia henkilöautolla, peräkärryllä tai pakettiautolla.
Pienkuormien hinnat ovat samat kuin
Kontiosuon jätekeskuksessa, ja yrityksille on oma hinnastonsa. Jäteasemilla
ei käsitellä käteistä rahaa lainkaan, joten
mukaan on varattava pankki- tai luottokortti.
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lajittelusta ja kierrätyksestä. Yhteinenjuttu.fi -sivustolta löytyy reseptejä ruuan
tähteistä, ja siellä voi testata, millainen
jätteen vähentäjä on. Sivustolle voi jättää
myös oman vinkin jätteiden vähentämisestä.

Ehkäise ruokahävikki jo
kaupassa
Vinkki-Viivi neuvoo ehkäisemään biojätteiden syntymistä jo kaupassa. Inventaario kotona, kauppalista sekä kylläinen vatsa vähentävät turhia ostoja ja
säästävät ruokakuluissa. Oikea säilytys
ja käyttö ajoissa ennen pilaantumista
pienentävät ruokahävikkiä. Pois heitettävä ruoka voi myös olla vielä syömäkelpoista, ja sitä voi jalostaa herkuiksi. Oma
nenä ja silmät kyllä sanovat, jos ruokaan
ei uskalla enää koskea.

Tähteet herkuiksi
ja hyödyksi
Parasta on syödä ruoka pois! Tutkimusten* mukaan jokainen suomalainen
heittää kotona ruokajätettä roskiin tai
biojätteeseen keskimäärin vuodessa
23 - 24 kiloa, joka on rahassa noin 125 €.
Tutkimuksissa ilmeni, että noin 40 %
poisheitetystä biojätteestä oli vielä syömäkelpoista. Poisheitetyn ruuan aiheuttamat ympäristövaikutukset vastaavat
Suomessa 100 000 keskivertoauton
hiilidioksidipäästöjä.

Biojäte on pahasta
sekajätteen joukossa
Jos biojätettä ei erilliskerätä tai kompostoida, päätyvät ruoantähteet kiinteistöllä
sekajätteen joukkoon. Maatuva ruokajäte aiheuttaa kaatopaikoilla haitallisia
kasvihuonekaasupäästöjä lämmittäen

40%
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ilmastoamme. Poltettavan sekajätteen
joukossa kostea biojäte huonontaa
palamisprosessia, lisää päästöjä sekä
pienentää energian saantoa. Lisäksi
biojätteen ravinteet menevät poltettaessa hukkaan. Ekovoimala aloittaa toimintansa puolentoista vuoden päästä, ja
siihen mennessä biojäte on saatava pois
poltettavasta sekajätteestä.

Vinkki-Viivi opastaa
yhteinenjuttu.fi-nettisivulla
Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyön
piirroshahmo Vinkki-Viivi neuvoo biojätteiden synnyn ehkäisyssä ja lajittelussa yhteinenjuttu.fi -kampanjasivustolla.
Vinkki-Viivi ei pidä ruuan tuhlauksesta,
vaan tekee herkkuja ruuan tähteistä.
Hän on innostunut muidenkin jätteiden

Kompostoi tai liity
biojätteen keräykseen
Poisheitettävä ruoka kannattaa kompostoida omalla kiinteistöllä mullaksi,
ja Vinkki-Viiviltä löytyy siihenkin ohjeet.
Taajamissa omakotitalouksilla on mahdollisuus liittyä biojätteen keräykseen,
jolloin biojäte viedään laitosmaiseen
kompostointiin tai mädätykseen biokaasulaitokseen. Kummastakin käsittelystä
syntyy lannoitetta ja maanparannusainetta. Lisäksi mädätyksen biokaasulla
voidaan tehdä kaukolämpöä, sähköä ja
liikennepolttoainetta.
Omakotitalot voivat tehdä lähitalojen
kanssa yhteistyötä kompostoimalla
biojätteet yhdessä. Jos kompostointi
yhdessä ei ole mahdollista, biojätteen
kimppakeräys onnistuu taajamissa sekajätekimppojen tapaan, jolloin kuluja
voidaan jakaa. Taloyhtiöt kuuluvat pääasiassa biojätteen keräyksen piiriin.
*MTT Foodspill – Ruokahävikin määrä ja
vähentämiskeinot elintarvikeketjussa, 2012
HSY – Rikka rokassa, 2009

Jokainen suomalainen heittää kotona ruokajätettä roskiin tai
biojätteeseen keskimäärin vuodessa 23 - 24 kiloa, joka on
rahassa noin 125 €. Tutkimuksissa ilmeni, että noin 40 %
poisheitetystä biojätteestä oli vielä syömäkelpoista.
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SANOMALEHDESTÄ
BIOJÄTEPUSSI

Hävikistä herkuksi
munakas

1.
Levitä kaksi päällekkäistä sanomalehden
aukeamaa. Taita leveyssuunnassa noin 10 cm:n
taite. Käännä lehti sitten nurin päin
alustaa vasten.

Kaikkein loistavin hävikkiherkku on munakas.
Täytteeksi käyvät kaikki juustot, leikkeleet,
makkarat ja nakit, paistinjämät, kasvikset ja
myös spagetit. Munakasmassaan voi laittaa
maitotuotteita saatavuuden mukaisesti.

2.
Taita aukeama kolmeen
osaan siten, että taitteet
menevät päällekkäin.

1 ANNOS
Munakasmassa
• 2 kananmunaa
• 2 kuorenpuolikasta kermaa/maitoa/jogurttia/vettä
• ripaus suolaa myllystä
• ripaus mustapippuria myllystä
• nokare voita paistamiseen
Täyte
• juustoa raasteena tai pilkottuna
• muutama siivu leikkelettä/metwurstia hienonnettuna
• hienonnettua paprikaa/muita kasviksia
• yrttisilppua
• mustapippuria
Pilko ja hienonna täyteainekset. Riko kananmunat pieneen
kulhoon ja vispaa rakenne rikki. Mittaa kuorenpuolikkaalla
nestettä kananmunien joukkoon, yksi kuorenpuolikas nestettä yhtä kananmunaa kohden. Mausta seos suolalla ja pippurilla.

3.
Sujauta päällimmäinen
taite alemman sisään. Pyöräytä
lehti siten, että taiteltu alareuna
osoittaa ylöspäin. Käännä lehti
lopuksi nurin päin alustaa vasten.

4.
Taita lehti noin
puolivälistä.
5.
Työnnä taite ylälaidan
vahviketaitoksen alle.

Kuumenna paistinpannu ja sulata nokare voita. Kaada munakasmassa pannulle ja siirtele hyytynyttä massaa reunoilta
keskustaan, anna hyytymättömän massan valua pannun
reunoille. Kun massa alkaa hyytyä tasaisesti, lisää munakkaan päälle mieluisat täytteet ja anna täytteiden lämmetä
sekä munakkaan hyytyä. Jätä munakas hieman kosteaksi,
näin lopputulos on mehevä ja maukas.
Kippaa munakas lautaselle, taita pannunreunan avulla osa
munakkaasta kaksinkerroin ja viimeistele annos yrteillä sekä
mustapippurilla. Tarjoile välittömästi.

6.
Avaa pussi ylälaidasta ja
muotoile. Kapeamman pussin
saat taittelemalla lehden
pystysuunnassa.

KATSO VIDEO SANOMALEHDEN
TAITTELUSTA BIOJÄTEPUSSIKSI

Lue koodi puhelimellasi
Hanna Suhonen
kirjoittaja on joensuulainen
ruokabloggaaja Cebicin keittiössä
–ruokablogista, josta löytyy
lisää hävikkiherkkujen reseptejä
tunnuksella ’Hävikistä herkuksi’
http://cebicinkeittio.blogspot.fi

goo.gl/rPlic

Biojätteen lajittelusta
lajittelusta ja
ja kompostoinnista
kompostoinnista
Biojätteen
saat lisätietoja nettisivuilta www.puhas.fi.

saat lisätietoja jäteyhtiösi nettisivulta
Jätekukko Oy
www.jatekukko.fi

Puhas Oy
www.puhas.fi

Metsäsairila Oy

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
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KODIN
LAJITTELUOPAS
BIOJÄTE

PAPERI

KARTONKI

Kompostoi tai laita biojätteen
keräysastiaan. Valuta nesteet.
Pakkaa biojäte ennen laittamista
keräysastiaan. Älä käytä muovia.

Vie paperi keräykseen irrallaan.
Niittejä tai klemmareita ei
tarvitse poistaa.

Huuhtele likaiset pakkaukset.
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

¡
¡
¡
¡
¡

¡ Ruuantähteet
¡ Hedelmien ja vihannesten
kuoret
¡ Kahvinporot, teepussit
¡ Talouspaperit
¡ Kukkamulta, kasvit

Sanoma- ja aikakauslehdet
Mainokset
Kirjekuoret
Kopiopaperit
Puhelinluettelot ja
pehmeäkantiset kirjat

¡ Maito- ja mehutölkit
¡ Keksipaketit, jauhopussit,
pizzalaatikot
¡ Juomapakkausten kääreet
¡ Pahvilaatikot

Jäteyhtiösi on järjestänyt jokaiseen
osakaskuntaan kotitalouksille vaarallisten
jätteiden vastaanottopaikat. Vaaralliset
jätteet sisältävät aineita, jotka jo
pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai
vaarallisia ihmiselle ja ympäristölle.
Jätteiden hyödyntämisen ja turvallisen
loppusijoituksen tärkein edellytys on,
että vaaralliset jätteet lajitellaan pois
muiden jätteiden joukosta ja toimitetaan
vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.

VAARALLINEN JÄTE
TUNNISTA VAARAN MERKIT
Oheiset merkit tuotteessa kertovat, että kyse on vaarallisesta jätteestä. Aina merkkiä
ei ole, joten vaaralliset jätteet on opittava tuntemaan. Ole valppaana!

Välitön
myrkyllisyys

Hapettava

Syttyvä

Krooninen
terveyshaitta

Syövyttävä

Ympäristövaarat

Terveyshaitta

Paineenalaiset
kaasut

Räjähde

Jäteyhtiön järjestämiin
vastaanottopisteisiin
kotitalouksista veloituksetta.
¡ Kovettumattomat maali-,
liima- ja lakkajätteet,
myös näiden aerosolipullot
¡ Liuottimet kuten tärpätti,
tinneri ja asetoni
¡ Uuden vuoden tinat
¡ Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
¡ Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet
(esim. trasseli) ja
öljynsuodattimet
¡ Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
sekä niiden pakkaukset
¡ Puunsuoja- ja kyllästysaineet
¡ Myrkyt ja desinfiointiaineet

HYÖTYJÄTTEET
KIERTOON

Kun jätteiden sisältämä materiaali hyödynnetään, säästetään luonnonvaroja ja vähennetään loppukäsittelyyn päätyvän jätteen määrää.
Hyötyjätteet sisältävät käyttökelpoista uusien tuotteiden valmistuksessa hyödynnettävää materiaalia. Huolellisesti lajiteltuna jätteet ohjautuvat
oikeisiin käsittelypaikkoihin, ja jätemateriaalia on mahdollista käyttää
mm. teollisuuden raaka-aineena.

LASI

METALLI

TEKSTIILIT

Poista korkit ja kannet.
Etikettejä ja kaulusrenkaita ei
tarvitse poistaa.

Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.
Vie isot metalliromut jätekeskukseen
tai jäteasemalle.

Pakkaa tekstiilit ja muut tavarat
muovipusseihin. Sulje pussit
huolellisesti, että tavarat säilyvät
keräyskonteissa puhtaina ja ehjinä!

¡ Lasipurkit
¡ Pantittomat lasipullot
¡ Kirkas ja värillinen puhdas
kotitalouslasi

¡
¡
¡
¡

LÄÄKEJÄTE

PARISTOT JA
PIENAKUT

Apteekkeihin
kotitalouksista veloituksetta.
¡ Tabletit omissa liuskoissaan
tai irrallisina läpinäkyvässä
pussissa
¡ Jodia sisältävät lääkkeet
sekä solusalpaajat omissa
pakkauksissaan
¡ Nestemäiset lääkkeet, voiteet
ja suihkepullot omissa
pakkauksissaan
¡ Elohopeakuumemittarit
pakattuina
¡ Neulat ja piikit pakattuina

Metallipurkit, -korkit ja -kannet
Alumiinifoliot
Tuikkujen ja ulkotulien kuoret
Tyhjät ja kuivat maalipurkit

Myyntipisteisiin
kotitalouksista veloituksetta.
¡ Teippaa virtanavat piiloon
nappiparistoista sekä muista
litiumparistoista ja -akuista,
jotka tunnistat Li-alkuisesta
merkinnästä.
¡ Pussita vuotaneet paristot.

Käyttökelpoiset ja puhtaat:
¡ Vaatteet
¡ Kodintekstiilit, kuten
lakanat ja verhot
¡ Kengät
¡ Lelut
¡ Urheilutarvikkeet

SÄHKÖLAITTEET
Myyntipisteisiin uuden laitteen
oston yhteydessä tai jätekeskukseen, jäteasemalle sekä
muihin tuottajayhteisöjen
hyväksymiin vastaanottopaikkoihin
kotitalouksista veloituksetta.
¡ Kaikki verkkovirralla, akulla tai
paristolla toimivat laitteet
¡ Jääkaapit, pakastimet
¡ TV:t, tietokoneet
¡ Pölynimurit, kahvinkeittimet,
puhelimet, radiot
¡ Loisteputket, energiansäästölamput, led-lamput
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Tavoitteena
on taata
laadukkaat
lajittelumahdollisuudet
jatkossakin.

Ekopisteverkostoa kehitetään
Viime kesänä voimaan
tullut pakkausasetus
tulee muuttamaan
eko- ja hyötyjätepisteiden
keräysverkostoa.
Tähän asti ekopisteet
ovat olleet kunnallisten
jätehuoltoyhtiöiden
hallinnoimia. Jatkossa
mukaan tulee Pakkausalan
Ympäristörekisteri PYR.

Jäteyhtiöt yhteistyössä
tuottajayhteisöjen kanssa
Uusi pakkausasetus siirsi vastuun kuluttajapakkausten keräyksestä tuottajille.
Keräyksen organisoi Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, jolle tuottajayhteisöt ovat siirtäneet tehtävän. Asetuksen
mukaan myös kunnalliset jätehuoltoyhtiöt voivat yhä palvella kuntalaisia pakkausten keräyksessä siitä tuottajayhteisöjen kanssa sopien. Kuluttajapakkausten keräysverkoston suunnittelu on jo
hyvää vauhtia käynnissä.

Mikä tulee muuttumaan?
Suomeen suunnitellaan valtakunnallisesti yhtenäinen pakkausjätteiden keräysverkosto. Pakkausasetuksen mukaiset
minimipistemäärät ovat valtakunnan
tasolla lähes puolet nykyistä verkostoa
pienemmät. Jotta jätteiden lajittelu olisi
edelleen helppoa kuluttajille, on tärkeää, että alueellisesti saadaan säilytettyä mahdollisimman kattava ja tehokas
keräysverkosto. Tavoitteena on taata
laadukkaat lajittelumahdollisuudet jatkossakin. Itä-Suomen jäteyhtiöt ja PYR
neuvottelevat parhaillaan asiasta.

Hölskyvät ja suhisevat metallisprayt
ovat vaarallista jätettä
Jos tyhjä hiuslakka-, muotovaahto- tai deodoranttipullo
ei hölsky ja jos malttaa painaa
suihkesuuttimesta kaikki
paineet pois, kelpaa metallispraypullo metallijätteeseen.
Suihkepullot voivat kuitenkin tyhjentyä
hyvin epätasaisesti. Pullo saattaa hölskyä, mutta itse ainetta ei enää tule tai
pulloon voi jäädä painetta sisälle. Jos
suihkepullo heiluttaessa hölskyy tai korkista painettaessa vielä suhisee, kuuluu
pullo vaarallisten jätteiden keräykseen.
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Jätekeskuksessa ja jäteasemilla vaaralliset jätteet otetaan kotitalouksilta vastaan veloituksetta.

Metallispraypullot eivät kuulu
sekajätteeseen
Sekajätteen joukossa vaarallista ainetta
tai painetta sisältävä suihkepullo aiheuttaa turvallisuusriskin jätettä kuljetettaessa ja murskatessa sekä myös poltettaessa ekovoimalaitoksessa. Vaarallisen
jätteen tunnistaa pullon takaosassa olevasta vaaran merkistä.
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Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi
Huttunen (vasemmalla) ja Ely-keskuksen
ylijohtaja Kari Virranta muurasivat 9.3.
ekovoimalaitoksen peruskiven. Huttunen
korosti puheessaan rajojen ylittävää
yhteistyötä sekä hankkeen merkitystä
Itä-Suomessa. Betoniarkun sisään laitettiin
laitoksen perustamiskirja, laitospiirustukset
ja päivän paikallislehdet.

Ekovoimalaitos
nousee Leppävirralla

Riikinvoima Oy:n
omistavat
kahdeksan
kunnallista
jätehuoltoyhtiötä
ja Varkauden
aluelämpö.

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen rakennustyöt ovat hyvässä
vauhdissa Leppävirralla. Parin vuoden kuluttua itäsuomalaisten
sekä osin keskisuomalaisten sekajätteet poltetaan energiaksi.
Voimalaitos valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä, kertoo
Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Juha Räsänen.
Tehokas ja
ympäristöystävällinen
Voimalaitos toteutetaan kokonaislaitostoimituksena avaimet käteen -periaatteella. Kilpailutuksen tuloksena laitoksen
rakentaa varkautelainen Andritz Oy. Kattilatyypiksi laitokseen valittiin kiertopetikattila sen energiatehokkuuden ja korkean hyötysuhteen ansiosta. Poltettavasta
jätteestä saadaan enemmän energiaa
talteen kuin perinteisessä arinakattilassa, toteaa Juha Räsänen. Jätteistä
saadulla kaukolämmöllä lämmitetään
Varkauden Aluelämmön asiakkaiden
kodit, ja sähkö myydään vapaille sähkömarkkinoille.

Polttoaineena lajiteltu sekajäte
Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena kotitalouksien ja yritysten polttokelpoista sekajätettä. Juha Räsänen

korostaa, että sekajätteessä ei saa olla
biojätettä, jonka kosteus huonontaa
energian tuotantoa ja joka altistaa korroosiolle ekovoimalan kattilarakenteita. Lisäksi sekajätteistä on kodeissa
ja yrityksissä lajiteltava materiaalina
kierrätyskelpoiset jätteet, kuten paperi,
kartonki, lasi ja metalli, sekä vaaralliset
jätteet ja sähkölaitteet. Voimalaitos tulee
toimimaan sitä tehokkaammin mitä tarkemmin jätteet on lajiteltu ja kierrätetty,
kertoo Juha Räsänen.

Kesällä seinät harjakorkeuteen
Ekovoimalaitoksen hankintapäätös
tehtiin syyskuun lopussa 2014, ja rakentaminen alkoi lokakuussa vauhdilla
maansiirtotöillä. Juha Räsänen kertoo,
että maansiirtotyöt saatiin loppusuoralle vuodenvaihteessa ja ensimmäiset
paikallavalutyöt alkoivat tammikuun
loppupuolella. Kevään ja kesän aikana

rakennuksen seinät nousevat harjakorkeuteen, ja loppusyksystä päästään tekemään laiteasennuksia. Ensimmäinen
jätetuli palaa laitoksessa kesällä 2016,
arvioi Juha Räsänen ja jatkaa, että laitos
luovutetaan Riikinvoimalle joulukuussa
2016.
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Punnittua puhetta
Puhaksen asiakkailta
Kunnallinen jätehuoltoyhtiö
Puhas Oy teki
marras-joulukuussa
asiakastyytyväisyyskyselyn
toiminta-alueellaan.
Kyselykirjeitä lähetettiin 1500
kappaletta, ja vastauksia
saatiin 324 asiakkaalta.
Tutkimuksessa kysyttiin
jätehuollon toimivuudesta,
lajittelutottumuksista ja
mielipiteitä yhtiön palveluista.
Vastaajien kesken arvottiin
led-taulutelevisio, jonka voitti
Tuula Kiiski Joensuusta.
Lajittelua pidetään tärkeänä
Vastaajien mukaan jätteiden lajittelua
pidetään tärkeänä ja kodeissa kierrätetään melko ahkerasti. Valtaosa vastaajista lajittelee säännöllisesti paperia, kartonkia, lasia ja metallia. Biojätettä lajitellaan vähemmän, mutta sitäkin lajittelee
vastaajista vähän yli puolet.
Suurin osa vastaajista käyttää ekopisteitä. Niiden lajitteluohjeisiin ja sijaintiin
ollaan tyytyväisiä, mutta niiden yleiseen
ilmeeseen ja siisteyteen vastaajat toivoivat parannusta. Yleensä jätteistä eroon
pääsemistä pidetään kohtuullisen helppona. Hankalimpana koetaan maali-, liima- ja lakkajätteistä ja liuottimista eroon
pääsy. Myös remonttijätteistä ja öljyisistä jätteistä eroon pääseminen koetaan
hankalaksi.

Palveluihin ollaan melko
tyytyväisiä
Asuinkiinteistön ja vapaa-ajan asunnon
jätehuoltoon ollaan melko tyytyväisiä.
Jäteastioiden tyhjennykset sujuvat
vastaajien mielestä hyvin, ja jäteastian
tyhjennysväleihin sekä jätekuljettajien
työhön ollaan tyytyväisiä. Alle puolet
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vastaajista on asioinut Kontiosuon jätekeskuksessa tai Polvijärven jäteasemalla. Niiden palvelua pidetään hyvänä,
lajitteluvalikoimaa riittävänä, sijaintia
hyvänä, ja niitä pidetään siisteinä, mutta
niiden hinnoitteluun ei olla kovin tyytyväisiä.

Asiakaspalvelu ja tiedotus
toimivat
Vastaajat ovat tyytyväisiä asiakaspalveluun. Heidän mielestään palvelu on
ystävällistä sekä ammattitaitoista ja
heille on vastattu nopeasti. Tärkeimpinä
jätehuollon tiedonlähteinä pidetään puhelinneuvontaa, asiakaslehteä ja kalenteria. Myös nettisivut ja laskujen liitteet
koetaan tärkeiksi tiedon lähteiksi.

Kunnallinen
jätehuolto
rahoitetaan
kokonaisuudessaan jätemaksuilla.
Perusmaksut käytetään
muun muassa ekopisteverkoston ylläpitämiseen
sekä vaarallisten jätteiden
vastaanottoon. Nämä
palvelut ovat kuntalaisille
käyttöhetkellä maksuttomia.
Jäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan jätteiden
kuljetukset ja loppukäsittely.

Kyselyssä esitettiin kymmenen imagoominaisuutta, ja vastaajat pitävät Puhas
Oy:tä ympäristöystävällisenä, nykyaikaisena, palvelevana ja luotettavana. Sen
sijaan yhtiötä ei pidetä kovin edullisena
eivätkä vastaajat tiedä, mitä palveluja
jätemaksuilla tuotetaan.

Ekovoimalaan paremmin
lajiteltua jätettä
Vaikka asiakastyytyväisyyskyselyyn
vastanneiden osalta lajittelun taso oli
melko hyvä, niin vuosina 2013 ja 4014
tehtyjen lajittelututkimusten mukaan
alueellamme on lajittelussa paljon parannettavaa. Varsinkin sekajätteen joukossa oleva biojätteen suuri määrä, noin
40 paino-%, huolestuttaa. Nykyisellään
sekajäte on liian kosteaa poltettavaksi
ekovoimalassa, ja lisäksi biojäte altistaa
ekovoimalan kattilarakenteita korroosiolle. Lajittelututkimuksissa ilmeni myös,
että roskapusseissa oli biojätteen lisäksi
vielä noin 27 paino-% sekajätteeseen
kuulumatonta jätettä. Nämä jätteet olisivat kuuluneet materiaalikierrätykseen
ekopisteelle tai sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Perusmaksujen
käyttö
vuonna 2014
¢ Vaaralliset jätteet 28 %
¢ Jäteneuvonta,
asiakasrekisteri 26 %
¢ Ekopisteet 19 %
¢ Jätelautakunta 14 %
¢ Jäteasemat 8 %
¢ Kuntien muu jätehuolto 5 %
Jätemaksut: www.puhas.fi
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Mitä pitäisi tehdä,
kun lamppu
ei enää syty?
Halogeenilamput
Halogeenilamppu kuuluu tavalliseen
sekajäteroskikseen.

Hehkulamput
Kun hehkulamppu posahtaa pimeäksi, on sen osoite sekajätteenä tavallinen sekajäteroskis.

Ledlamput
Vie vanha ledlamppu myyntipisteeseen uutta ostaessasi tai palauta
isoihin päivittäistavaraliikkeisiin (pinta-ala 1000 m²) tai alan erikoisliikkeisiin (pinta-ala yli 200 m²). Ledlamput otetaan vastaan kotitalouksista
veloituksetta myös jätekeskukseen,
jäteasemille tai osakaskuntien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden
vastaanottopisteisiin.

Loisteputket ja
energiansäästölamput
Nämä sisältävät pienen määrän elohopeaa ja ovat loisteen lopahdettua
vaarallista jätettä. Pidä lamput ehjinä
ja palauta kauppaan uutta ostettaessa.
Jos et tarvitse uutta lamppua, voit
palauttaa alle 25 cm pituisen lampun
isoihin päivittäistavaraliikkeisiin (pinta-ala yli 1000 m²) tai alan erikoisliikkeisiin (pinta-ala yli 200 m²). Nämä
lamput otetaan vastaan kotitalouksista veloituksetta myös jätekeskukseen, jäteasemille tai osakaskuntien
vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanottopisteisiin.

Puhaksen alueella koululaiset
keräsivät yli

0,5 miljoonaa
tuikkukuorta,
joista syntyi 16 jäteastian jono.

Tuikkujahdin voitto
Ilomantsiin
Koululaiset ympäri Suomen jahtasivat
tuikkukuoria marraskuusta tammikuuhun jo tutuksi tulleessa Tuikkujahdissa.
Mukana oli 590 luokkaa ja noin 11 200
oppilasta. Luokat kisasivat keskenään
siitä, kuka kerää eniten tuikkukuoria oppilasta kohden laskettuna. Koululaiset
keräsivät kaikkiaan yli 5,9 miljoonaa tuikkukuorta, josta voidaan tehdä 396 000
uutta limsatölkkiä tai 40 uutta pientä alumiinivenettä. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt vastasivat Tuikkujahdin käytännön
järjestelyistä alueellaan.
Puhas Oy:n alueella voittajaksi selviytyi
jo toisen kerran peräkkäin Lylykosken
koulu Ilomantsista. Voittajat palkittiin
500 eurolla. Koulun kaikki 16 oppilasta esikoululaisista kuudesluokkalaisiin
kilpailivat yhtenä ryhmänä. Lylykosken
koululaiset keräsivät 57 750 tuikkua eli
3 609 oppilasta kohden. Hyvän tuloksen salaisuus oli aktiivinen verkostoituminen. Tuikkukuorien keräyslaatikoita
vietiin useaan paikkaan Ilomantsissa, ja
monet työporukat laittoivat tuikkukuoret
talteen lylykoskelaisia varten.

Toiseksi tuli Hammaslahden koulun
pienluokka tuloksella 1487 tuikkua/oppilas ja kolmanneksi Polvijärven kirkonkylän alakoulun 4. luokka tuloksella 1201.
Nämä palkittiin 250 eurolla. Aktiivisesti
osallistuneiden koulujen kesken arvottiin improvisaatioteatterin esitys. Voitto
meni Iiksenvaaran koululle. Kaikki luokat
saivat osallistumisestaan diplomin ja
oppilaat jahtilahjaksi Tuikkujahti-vihkon.
Opettajilta saatu palaute oli hyvää.
Tuikkujahdin avulla opeteltiin muutakin
kierrätystä. Pienet koululaiset opiskelivat matematiikkaa kuoria laskemalla, ja
luokan yhteishenki ja yhdessä tekeminen lisääntyivät. Koululaiset levittivät tehokkaasti viestiä siitä, että tuikkukuoret
eivät kuulu sekajätteeseen, vaan pienet
tuikkukuoretkin ovat arvokasta kierrätysmateriaalia. Silloin kuin Tuikkujahti ei
ole käynnissä, tuikut kuuluvat metallinkeräykseen.
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Lajittelukentällä
jätteet kiertoon
Lajittelukentällä otetaan
kotitalouksista vastaan
veloituksetta
• sähkölaitteet
• vaaralliset jätteet
• kyllästettyä puuta
alle 1 m³ erät
• paperit
• kartongit
• lasit
• metallit
• käyttökelpoiset ja puhtaat
vaatteet, kengät, kodin
tekstiilit, lelut ja urheilutarvikkeet muovipusseihin
pakattuina.
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Kontiosuon jätekeskuksessa ja paikallisilla jäteasemilla pienet jätekuormat
lajitellaan lajittelukentällä huolellisesti
omille lavoillensa. Henkilökunta opastaa
ja on tarvittaessa apuna purkamisessa.
Tavoitteena on kierrättää kaikki mahdollinen pienkuormista tuleva jäte ja pitää
loppujäte-lava mahdollisimman tyhjänä. Lajittelukentän hyötykäyttöaste on
ollutkin jo jonkin aikaa reilusti yli 70 %, ja
lajittelua parannetaan jatkuvasti.
Rakennus- ja remonttijätteistä saadaan
hyötykäyttöön myös kipsilevyt, kattohuopa ja posliini, jotka ennen menivät
loppusijoitukseen, kertoo jätekeskuksenhoitaja Ilkka Leinonen. Hän tietää
kipsilevyjen menevän uusien kipsilevyjen valmistukseen. Kattohuopa lajitellaan bitumikate-lavalle, ja se kierrätetään

asfaltin valmistuksessa korvaamaan
bitumia. Posliini kuten lavuaarit ja wcistuimet hyödynnetään murskattuina jätekeskuksen maanrakennuskerroksissa.
Loppujätteeseen kuuluvat esimerkiksi
eristevillat, muovimatot, kokolattiamatot sekä putket, letkut ja muu pvc-muovi.
Ilkka neuvoo pakkaamaan peräkärrykuorman jo kotona valmiiksi lajiteltuna.
Silloin purkaminen lajittelukentällä sujuu
nopeasti ja helposti. Painavimmat jätteet
kuten laatat, harkot, betonit ja kipsilevyt
laitetaan alimmaisiksi. Metallit voi koota toiseen reunaan, ja päällimmäiseksi
laitetaan kevyemmät jätteet. Energiajätteeseen kelpaavat jätteet, kuten styroxit, pakkausmuovit, uretaanilevyt,
muovikanisterit ja -ämpärit sekä likaiset
pahvit ja kartongit, voi pakata jo valmiiksi
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2014 lajittelukentältä
hyötykäyttöön

75 %.

Myymme
jäteastioita ja
kompostoreita
Jäteastioita ja kompostoreita on myynnissä Kontiosuon jätekeskuksessa, paikallisilla jäteasemilla sekä Ilomantsin
vaarallisten jätteiden vastaanottopisteessä, Hatelotie 3.
jätesäkkiin, joka on helppo nostaa energiajäte-lavalle. Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet kannattaa pakata omina ryhminään
kärryn perälle, josta ne on nopea poimia vaarallisten jätteiden
lajitteluastioihin ennen muun kuorman purkamista.
Ilkka aloitti työn Kontiosuon jätekeskuksella noin kuusi vuotta
sitten, ja parhaillaan hän opiskelee työn ohessa ympäristöalan
erikoisammattitutkintoa. Noin kerran kuussa hän matkustaa
lähiopintoihin Helsinkiin Suomen Ympäristöopistolle. Tutkinnon suorittaminen kestää noin pari vuotta, ja tutkinto antaa
valmiudet toimia jätehuollon asiantuntijatehtävissä. Ilkka rentoutuu vapaa-ajalla rumpupalikat käsissä Division XIX bändin
rumpalina heavymetallimusiikin pyörteissä.

Puutarhajätepassi
kotitalouksille

Kotitalouksien
puutarhajätepassilla
joka 3. kuorma
veloituksetta
Kotitaloudet voivat tuoda puutarhajätepassilla Kontiosuon jätekeskukseen
ja paikallisille jäteasemille joka 3. puutarhajätekuorman veloituksetta. Passeja saa jätekeskuksesta ja jäteasemilta. Passi on voimassa yhden vuoden
ensimmäisestä leimasta. Veloitukseton kuorma on tuotava passin voimassaoloaikana.

Hinnat (sis. alv 24 %)
140 l jäteastia........................... 60 €
240 l jäteastia........................... 60 €
360 l jäteastia........................... 90 €
660 l jäteastia......................... 170 €
250 l kompostori................... 390 €
Jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten
mukaisia ja soveltuvat koneelliseen
kuormaukseen. Jäteastioilla on 5 vuoden runkotakuu. Lämpöeristetty kompostori soveltuu ympärivuotiseen kompostointiin.

Multaa ja kuoriketta
Kontiosuon
jätekeskuksesta
Hinnat (sis. alv 24 %)
Seulottu multa................... 10 €/m³
Käsittelemätön
turvemulta........................... 5 €/m³
Kuorike........................... Kysy hinta.
Asiakaspalvelumme palvelee jäteastian,
kompostorin sekä mullan ja kuorikkeen
hankinnassa arkisin klo 8 - 16,
p. 013 318 198 tai sähköpostitse
asiakaspalvelu@puhas.fi.
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Testaa, millainen
jätteen vähentäjä olet!
www.yhteinenjuttu.fi
Tykkää meistä Yhteinen juttu
-Facebookissa. Saat tietoa jätteiden
lajittelusta ja kierrättämisestä.

Varmista
kesäasunnon
jätehuolto
asiakaspalvelustamme.

TYKKÄ Ä
MEIS
ME
ISTÄ
TÄ

Asiakaspalvelu e
m
Palvelemme ja neuvom
arkisin klo 8-16

asia0ka13spa3lv1e8lu@1p9u8has.fi

Asiakaspalvelussa voitte päivittää tietojanne seka- ja biojätteiden kuljetuksiin liittyen, tilata ylimääräisiä tyhjennyksiä,
muuttaa jäteastioiden tyhjennysvälejä, hoitaa laskutusasiat, kysyä jätteen lajittelusta sekä antaa palautetta.

Lisätietoa kierrätyksestä, jätehuollosta ja jätemaksuista osoitteessa www.puhas.fi.

KONTIOSUON JÄTEKESKUS

KONTIOLAHDEN JÄTEASEMA

POLVIJÄRVEN JÄTEASEMA

Palvelemme arkisin
maanantai klo 8 - 19 ja tiistai - perjantai klo 8 - 17
Kontiosuontie 11, 80260 Joensuu
013 267 3582

Palvelemme arkisin
maanantai klo 15 - 19 ja torstai klo 9 - 13
Nosturikatu 4, 80770 Kontiolahti As.
013 318 198

Palvelemme arkisin
tiistai klo 9 - 13 ja torstai klo 14 - 18
Ahertajantie 2, 83700 Polvijärvi
013 318 198

