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Lakeuden EKO jätehuoltoviranomainen
Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka
lakeudeneko@liminka.fi
www.lakeudeneko.fi
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ASIAKASKIRJE

Hei! Kädessäsi on Limingan, Muhoksen,
Tyrnävän ja Utajärven kuntien kiinteistöjen asukkaille jaettu jätehuollon tiedote!
Alueen jätehuoltoviranomainen on Lakeuden EKO, joka on hyväksynyt jätetaksan, jätteenkuljetusjärjestelmän sekä jätehuoltomääräykset. Jätehuollon operatiiviset palvelut tuottaa Kempeleen Jätekuljetus Ky. Huomioi seuraavat asiat:
- mikäli sinulla ei ole jätehuoltosopimusta, niin tee sopimus
valitsemasi yrityksen kanssa
- huomaa muuttuneet jäteasemien paikat ja ohjeet; Oulun
Kiertokaaren jäteasemat ja Ruskon jätekeskus eivät ole
alueemme kuntalaisten käytettävissä
- huomioi uudet jätehuoltomääräykset 1.3.2019 alkaen:
* muutokset lajitteluvelvollisuuksissa
* muutokset tyhjennysväleissä, esim. biojätteen
tyhjennysväli talvella 4 ja kesällä 2 viikkoa
* ei enää ”soitosta tyhjennyksiä” vakiokäytäntönä
* ilmoitus kompostoinnista Lakeuden EKOlle
Poikkeamista jätehuoltomääräyksistä anotaan Lakeuden EKOlta.
Hakemus tehdään sähköisessä asioinnissa Lakeuden EKOn nettisivuilla 1.3 alkaen.
Tuoreimmat uutiset sekä vinkit esimerkiksi jätelaskun hallintaan
löytyvät Lakeuden EKOn nettisivuilta!
Lisätiedot jätehuoltoviranomaisen toiminnasta:
Ympäristösuunnittelija Pihla Hasan: 050—324 0963, lakeudeneko@liminka.fi. Palautetta toiminnasta voi antaa myös Lakeuden EKOn nettisivujen kautta: www.lakeudeneko.fi. Tiedotamme myös kuntien sivuilla!

Lakeuden EKOn alueen jäteasemat
Limingan, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven kuntalaisten käytössä ovat kaikki Lakeuden EKOn alueen jäteasemat. Myös
Kempeleen Jätekuljetuksen piste Kempeleessä toimii jäteasemana. Kotitalouksien käytössä ovat myös RINKI – ekopisteet. Kotitaloudet voivat vaikuttaa jätemaksuihin lajittelemalla
hyötykäyttöön kelpaavan materiaalin ja toimittamalla jätteet
jäteasemalle. Osalle hyötyjätteistä voi tilata noudon jätehuoltoyritykseltä omasta kotipihasta.

Veloituksetta vastaanotettavat jätteet
Kotitaloudet voivat viedä Lakeuden EKOn jäteasemille veloituksetta sähkölaitteita, metallia ja energiansäästölamppuja, loisteputkia, vaarallisia jätteitä, risuja ja oksia, haravointijätteitä,
käsittelemätöntä (puhdasta) puuta, sekä hyötyjätteitä: pakkausmuovia, lasipakkauksia, pienmetallia, kartonki/pahvia ja
paperia.
Limingan lajitteluasema ottaa näiden lisäksi vastaan veloituksetta myös tekstiilejä (ehjät vaatteet), renkaita (vanteettomat)
ja lääkejätteitä. Kotitaloudet voivat toimittaa lääkejätteitä Limingan lajitteluaseman lisäksi Limingan, Muhoksen, Tyrnävän
ja Utajärven apteekkeihin. Jäteasemilla on määrärajoitteet vaarallisille jätteille. Ohjeet ja määrärajoitteet löytyvät Lakeuden
EKOn sivuilta ”jätepisteet”, sekä Kempeleen Jätekuljetus Ky:n
sivuilta.

Maksutavat
Jäteasemilla ja Limingan lajitteluasemalla on käytössä yleisimmät maksu-/luottokortit sekä käteinen.

Vinkkejä lajitteluun

Jätemaksut

Muovipakkausten lajittelussa
on hyvä huomioida, että muovipakkaukset ovat tyhjiä ja kohtuullisen puhtaita. Pakkauksia
ei kannata kuitenkaan pestä,
sillä se ei ole ympäristön kannalta järkevää. Kevyellä huuhtelulla tai kostealla paperilla
näkyvän lian irrottaminen pakkauksesta riittää. Hankalasti
puhdistettavat tai likaiset muovipakkaukset kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen. Irrota korkit, kannet ja ohuet suojakalvot
muusta pakkauksesta. Erilaatuisia pakkausmuoveja ei saa laittaa
sisäkkäin. Huomaathan, että PVC -pakkaukset ovat polttokelpoista jätettä.

Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntien jäteasemalle voi
viedä kotitalouksilta pääsääntöisesti vain pieniä määriä seka- ja
rakennusjätettä (henkilöauton peräkärry). Jätekuormasta peritään kiinteä summa (hinnat sis. alv 24%):
 henkilöauton peräkärry 60 €
 pienkuorma; jätesäkki, enintään 240 l 15 €

Biojäte on mahdollista lajitella tavalliseen muovipussiin. Lakeuden EKOn alueen kunnista kerättävä biojäte toimitetaan käsittelylaitokseen, missä esikäsittelyn kautta muovipussit saadaan
poistettua biojätteestä. Paperipussi, sanomalehti sekä biohajoava pussi soveltuvat edelleen biojätteelle. Biojätteen keräämisellä
pussiin tai paperiin auttaa pitämään jäteastian puhtaampana
sekä estää jätteen jäätymistä jäteastiaan. Pienten pussien sijasta voit käyttää biojätteen keräilyastiassa ulkona tavallista jätesäkkiä ja jolloin erillistä pussia keittiön keräysastiassa ei tarvita.
Lasinkeräykseen ei saa laittaa juomalasia, lasisia uunivuokia tai tarjoiluastioita. Keräyslasiin eivät kuulu myöskään hehkulamput, posliini, peili, kristalli tai ikkunalasit.
Kaikki nämä laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen.

Huomaa, että lajiteltuna rakennus– ja remonttijätteestä saat
10 % alennuksen. Isoja määriä tuotaessa on ilmoitettava asiasta etukäteen Kempeleen Jätekuljetus Ky:lle. Jäteasemilla ei
oteta vastaan ilmaistuontimääriä suurempia eriä vaarallisia
jätteitä. Suuret erät kuljetetaan Limingan lajittelukeskukseen ja
osasta peritään hinnaston mukainen käsittelymaksu. Limingan
lajitteluasemalla maksut määräytyvät jätteen todellisen painon
ja jätehinnaston mukaisesti. Ei minimimaksua!
Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa löytyy Lakeuden
EKOn sivuilta (määräykset) sekä Kempeleen Jätekuljetus Ky:n
sivuilta.
Kaikkia jäteasemia hoitaa: Kempeleen Jätekuljetus Ky
asiakaspalvelu: ma -pe 7.30- 16.00
puh 08 562 0310,
info@kempeleenjatekuljetus.fi
www.kempeleenjatekuljetus.fi

Tiesitkö? Lakeuden EKOn alueella jätepussi ei
mene suoraan polttolaitokseen vaan Liminkaan käsiteltäväksi. Siellä jätepusseista poistetaan kaikki kierrätettävä materiaali ja vain loppu päätyy energiantuotantoon!

