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Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Alueellinen toimija:
• viranomaistoiminta 
• jätehuoltopalvelut

Suomen 
aluejätelaitokset 
(KIVO)



Jätehuollon järjestäminen 

Perussopimuksessa määritelty kuntayhtymälle kuuluvat tehtävät

Viranomaistehtävät (jätehuoltoviranomainen = uuden lain jätelautakunta)
• jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmän valinta, järjestetyn jätteenkuljetuksen alueen määrääminen
• järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisen valvonta
• taksat ja niiden maksuunpano
• poikkeukset määräyksistä
• yleinen jätehuollon kehittäminen

Palvelutehtävät (vastaanotto, kuljetus, käsittely, hyödyntäminen)
• Majasaaren jätekeskus
• Lajitteluasemat 
• Aluekeräyspisteet
• Ekopisteet (päättyi 2015)
• Neuvonta ja tiedotus

Kunnat hoitavat ympäristölautakunnalle kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaistehtävät:

• valvonta, roskaantuminen ym.



Palvelut  

Majasaaren jätekeskus:
- sekajätteen vastaanotto

- lajittelulaituri pienasiakkaille

- öljyisten maiden ja öljyisten jätteiden 
vastaanotto ja käsittely / esikäsittely

- vaarallisten jätteiden vastaanotto

- hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja 
käsittely / esikäsittely



Palvelut, jatkoa

Lajitteluasemat
• lähes kaikki jakeet 
pienkuormina
• ei ruokabiojätettä eikä 
öljyisiä maita

Aluekeräyspisteet

• sekajäte ja paperi
Ekopisteet (vv. 2002 2015)

• lasi, metalli, 
kartonki, paperi



Yhteistyö kierrätyskeskuksen kanssa

Taustatietoa toimijasta

•Perustaja Nakertaja -

Hetteenmäen kyläyhdistys ry

•Kierrätyskeskus perustettu 

Nakertajan vanhalle 

kyläkoululle v.1993.

•Palveli Nakertajassa 

etupäässä Nakertaja-

Hetteenmäen asukkaita.

•Pääpaino 

vaatekierrätyksessä, mutta 

jonkin verran korjaustoimintaa

Kierrätyskeskus Entrinki
Taustatietoa toimijasta, jatkoa

• Asema-alueen kierrätyskeskus 

aloitti Veturi-projektina v. 1997.
– Muuttui ESR-projektin (1997) myötä 

”täyden palvelun kierrätyskeskukseksi”.

• Vuonna 2000 Veturi-projektin 

päätyttyä kyläyhdistys osti Veturin 

kaluston ja ryhtyi hallinnoimaan 

Aseman kierrätystä. 

• Muutti Syväojankadulle (nykyinen 

paikka) v. 2006; ja vaihtoi 

nimensä.

• Uusi nimi: Kierrätyskeskus Entrinki



Yhteistyö kierrätyskeskuksen kanssa

Yhteistyön alueet

1. Se-romun keräys
• Valkeanromun keräys v.1997 

(Kajaanin kaupunki => Ekokymppi perustamisesta lähtien)

•aluksi romut toimitettiin Kuusakoski Oy:lle

•purku, korjaustoiminta

•laajeni Ekokympin myötä koskemaan koko Kainuuta ja kaikkia SER-jakeita

• eri Kainuun kuntien lajittelu-asemien SER-kontit siirretään 

kierrätyskeskuksen pihalle lajitteluun ja jatkokäsittelyyyn

2. Ekopisteiden hoito
• Kierrätyskeskuksen kanssa sovittiin jo vuonna 2002 Kajaanin 

kaupungin alueella olevien ekopisteiden ”piha-alueiden” kesä- ja 

talvihoidosta. 
•Päättyi vuoden 2015 lopussa Ekokympin kaikkien ekopisteiden siirryttyä 

vuoden 2016 alusta Rinki Oy:lle.



Yhteistyö kierrätyskeskuksen kanssa

Yhteistyön alueet

3. Ongelmajätteet - Vaaralliset jätteet
• alkoi patterien keräyksellä

• toimii vaarallisten jätteiden (pl. lääkkeet ja saastuneet maat) ”lähivastaanotto-

pisteenä” Kajaanissa

4. Tiedotusyhteistyö
• kampanjat ja tapahtumat

5. Lasin keräys
• muu kuin pakkauslasi, ns. kuntalasi

6. Tietojen vaihto
• yhteinen tietokanta –

• Ekokympin JHL-ohjelma, jolla sisääntulevat SER-laitteet kirjataan raportointia ja 

laskutusta varten

Yhteistyö tulevaisuudessa
•kiertotalous



Ekokymppi – Kainuulaista jätehuoltoa

Kiitos!
Lisätietoja:

www.ekokymppi.fi

Eero Piirainen

eero.piirainen@ekokymppi.fi

gsm. 044-7100 071

Eero Piirainen (aiemmin)

•Kajaanin kaupunki, ympäristönsuojelusihteeri 1986 – 2002 

•Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys, sihteeri-rahastonhoitaja 1990 -
2003

http://www.ekokymppi.fi/
mailto:eero.piirainen@ekokymppi.fi

