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Vain lajiteltua sekajätettä
Ekovoimalaitokseen
Uusi Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos
Leppävirralla muuttaa kaukolämmöksi ja
sähköksi yli 640 000 ihmisen sekajätteet.
Modernissa voimalaitoksessa kierrätyskelvoton sekajäte käsitellään
ympäristöystävällisesti.

Voimalaitoksen kustannustehokas toiminta edellyttää
jätteiden lajittelua kodeissa
Poltettavasta sekajätteestä tulee lajitella pois kierrätyskelpoiset raaka-aineet kuten
biojäte, metalli, lasi, kartonki ja paperi. Lajittelussa voi hyödyntää kiinteistön omia
lajitteluastioita tai valtakunnallista Rinki-ekopisteverkostoa.
Biojätteen lajitteluun pientaloissa suositellaan ensisijaisesti kompostointia kotona.
Mikäli kompostointi ei ole mieluisa vaihtoehto, kodit voivat liittyä biojätteen keräykseen omalla tai naapurin kanssa yhteisellä biojäteastialla.
Vaaralliset jätteet, sähkölaiteromu, isot jätteet ja rakennusjätteet eivät kuulu
kodin jäteastiaan. Nämä jätteet voi toimittaa lajitteluun Riikinnevan jätekeskukseen
kuten ennenkin.
Mikäli taloudessa on jo totuttu lajittelemaan arjessa syntyvät jätteet,
Ekovoimalaitoksen käynnistyminen ei tällöin aiheuta muutoksia kodeissa.
Jos jätteiden lajittelu ei ole vielä rutiinia, kannattaa tutustua näihin ohjeisiin
ja aloittaa - vaikka pienin askelin.
Kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä palvelee Keski-Savon
Jätehuollon asiakaspalvelu, puh. 020 610 9760.

Kompostoi tai omaan biojäteastiaan

Kiinteistön omaan jäteastiaan

BIOJÄTE
• vihannesten, hedelmien ja
kananmunien kuoret
• ruuantähteet, pienet luut
• kahvin- ja teenporot pusseineen
• talouspaperi ja servetit
• kukkamulta ja kasvinosat
>> Valuta nesteet ja imeytä liika kosteus
esimerkiksi talouspaperiin. Pakkaa
biojäte hyvin sanomalehteen tai
biohajoavaan pussiin. Älä käytä muovia.

EI kemikaaleja, tuhkaa, muovia tai
muita maatumattomia aineksia.

SEKAJÄTE – energiaksi

•
•
•
•

sulakkeet
CD-, VHS-, yms. tallenteet
tupakantumpit, lahjapaperi
lemmikkien kompostoitumattomat
kuivikkeet

Hyödynnetään polttoaineena Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa.
• likaiset paperit, pahvit ja
pakkausmuovit
• pienet PVC-muovit, sadeasut,
kerniliinat
• kumi, nahka, muoviset käyttötavarat
• vaipat ja muut hygieniatuotteet
• käyttökelvottomat vaatteet,
jalkineet ja kodintekstiilit
• pölypussit ja siivousjäte
• hehku- ja halogeenilamput

>> Sekajätteen joukkoon voi laittaa
yksittäisiä pieniä palamattomia jätteitä,
kuten keramiikka-astioita tai hehkulamppuja. Isommat erät palamattomia jätteitä
on toimitettava jätekeskukseen.

LASIPAKKAUKSET

METALLI

• vain puhdasta pakkauslasia:
Lasipurkit ja -pullot

•
•
•
•
•
•

EI vaarallisia jätteitä, sähkö- ja
elektroniikkalaitteita, kierrätykseen
kelpaavia jätteitä tai isoja jätteitä.

Omaan lajitteluastiaan tai vie Rinki-ekopisteelle

PAPERI
•
•
•
•

sanoma- ja aikakausilehdet
kirjekuoret, mainosposti
toimistopaperi, puhelinluettelot
kirjat ilman kansia

EI märkää tai likaista paperia,
lahjapaperia tai kartonkia.

>> Poista kannet ja korkit sekä huuhtele
tarvittaessa kylmällä vedellä. Kaulusrenkaita tai etikettejä ei tarvitse poistaa.

EI lasiastioita, posliinia, keramiikkaa,
kristalli- tai opaalilasia, lamppuja,
lasivalaisimia tai loisteputkia, ikkuna-,
peili-, taso- tai tuulilasia, muovia,
terveydenhuollon lasipakkauksia kuten
injektionestepulloja tai ampulleja.

>> Huuhdo nestepakkaukset ja valuta
kuivaksi. Litistä ja pakkaa sisäkkäin.

EI likaista tai märkää kartonkia.

>> Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.
Vie isot metallikappaleet ja -romut
jätekeskukseen.

EI paristoja, uuden vuoden tinoja,
sähkölaitteita tai vaarallisia jätteitä.

• leikkele- ja juustopakkaukset
• muovipullot ja -purkit
• muovikassit, -pussit ja -kääreet

KARTONKI
• nestekartonkipakkaukset
(myös folioidut)
• ruskea pahvi, voimapaperi
• kartonkipakkaukset, pitsalaatikot
• muro- ja keksipaketit
• sokeri- ja jauhopussit, munakennot
• talous- ja WC-paperihylsyt
• kopiopaperin kääreet

säilykepurkit ja juomatölkit,
alumiinivuoat ja -foliot
metalliset korkit, kannet ja tuubit
metalliset aterimet ja astiat
täysin tyhjät ja kuivat maalipurkit
pienet metalliesineet, naulat, helat

>> Muovipakkaukset voi laittaa sekajätteeseen, jos taloudessa ei lajitella
pakkausmuoveja.

MUOVIPAKKAUKSET
Vain tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia:
• elintarvikkeiden muovipakkaukset
kuten voirasiat, jogurttipurkit

EI isoja muoviesineitä tai PVC-muoveja,
tai
merkitty symbolilla:

3

Lisätietoja pakkausmuovin kierrätyksestä Suomen Pakkauskierrätys
Rinki Oy, www.rinkiin.fi

Vie jätekeskukseen tai vastaanottopisteisiin

kuivumattomat maalit, lakat, liimat
liuottimet, ohenteet, kyllästeet
vahvat puhdistusaineet, hapot ja emäkset
kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
uuden vuoden tinat
jäteöljyt, öljyiset jätteet
jarru-, kytkin-, jäähdytys-, akku- ym.
nesteet
• ajoneuvojen akut
• loisteputket ja energiansäästölamput
•
•
•
•
•
•
•

VAARALLINEN JÄTE
Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista
jätteistä. Älä sekoita eri aineita keskenään.
Toimita tähteeksi jääneet jätteet omissa
pakkauksissaan. Noudata tuotteen pakkauksessa annettuja ohjeita. Kotitalouksien
vaarallinen jäte otetaan vastaan veloituksetta
Riikinnevan jätekeskuksella ja kuntien
virallisissa vastaanottopisteissä.

Vie lääkkeet, ruiskut, neulat ja elohopeakuumemittarit apteekkiin.
Vie paristot ja pienakut niitä myyviin
kauppoihin.
Räjähteet, aseet ja ammukset
Ota yhteyttä poliisiin ja kysy ohjeita.

JÄTEASTIOIHIN KUULUMATTOMAT
Vie Riikinnevan jätekeskukseen tai muuhun kuntasi viralliseen vastaanottopisteeseen:
• isot jätteet (huonekalut, patjat)
• rakennus- ja remonttijätteet, kuten
ikkunat, tiili, betoni, puutavara

• metalliromu
• ajoneuvojen renkaat
• puutarhajäte

SÄHKÖ- ja ELEKTRONIIKKAROMU (SER)
Kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla
toimivat kodin laitteet, kuten:
• jääkaapit, pakastimet, liedet, pesukoneet
• TV:t, tietokoneet ym. viihde-elektroniikka
• loisteputki-, energiansäästö- ja
LED-lamput
• työkalut kuten pora- ja hiomakoneet
• valaisimet ja pienlaitteet
EI sulakkeita, hehkulamppuja,
polttomoottorilaitteita.
>> Kotitalouksien sähköromun voit
palauttaa veloituksetta myyntipisteisiin
uuden laitteen oston yhteydessä tai
muuhun tuottajayhteisön hyväksymään
vastaanottopaikkaan.

>> Löydä lähin kierrätyspiste:

Lisätietoja lajittelusta ja jätteiden käsittelystä:
www.keskisavonjatehuolto.fi

5
a
Sors

So

rs

le

entie
uslah d

5

KIERRÄTYSKESKUS Ekotori
Käsityökatu 42-44, 78210 Varkaus
Avoinna: ma-pe 9-18
Puh. 044 444 2661
ekotori@varkaus.fi | www.ekotori.eu

Jäteneuvonta ja -valistus:
Puh. 040 831 1492 | jateneuvonta@varkaus.fi

Riikinnevantie 153d, Leppävirta
Puh. 040 771 0072 | info@riikinvoima.fi
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Riikinnevantie 153, Leppävirta
Puh. 017 558 1307
Avoinna: ma 8-19*, ti–pe 8-16*
*Arkipyhien aattoina jätekeskus
suljetaan klo 14.
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Riikinnevan Jätekeskus

Leppävirralle >

Asiakaspalvelunumero: 020 610 9760
jatehuolto.varkaus@taitoa.fi

