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Jätteen laatu ja jätteiden käsittely kertoo paljon 
meidän yhteiskunnasta ja sen arvoista, mahdolli-
suuksista ja ehkä jopa sen tulevaisuudesta. Mum-
moni elämän aikana, eli noin sadan viime vuoden 
aikana, yhteiskunnan tuottama jäte ja käsitys jät-
teestä on muuttunut valtavasti. Noin sata vuot-
ta sitten ei puhuttu jätekasoista, kierrätyksestä 
eikä jätteestä syntyvästä energiasta. Mummoni ei 
osannut arvata nuoruudessaan miten modernia 
voikaan olla bio-, lasi- ja metallijätteen kotitalous-
lajittelu kerrostaloissa. Vielä vähemmän hän ehkä 
pystyi ajattelemaan leikattujen kahvipakettialu-
miinien uutta tulemista 2000 –luvulla ja alumiinin 
uusiokäyttöä teollisuudessa. Tänä päivänä sekajät-
teestäkin on tullut aarre, sitä käytetään energian 
tuottamiseen ja sitä kuljetetaan sopimuksilla hy-
vinkin kaukaa polttolaitoksiin. 

Henkilökohtaisesti en ole mikään esimerkki-ihmi-
nen jätteen lajittelussa ja sen synnyn torjunnassa. 
Yhteiskunta on kuitenkin tehnyt asian mielestäni 
niin helpoksi, että lajittelen kotitalousjätteeni ja 
vien vanhat tavarat kierrätykseen tai keräykseen. 
Pyrin myös miettimään hankintojeni tarpeellisuut-
ta sitä mitä tarvitsen ja mitä ilman voin olla. Lähtö-
kohtaisesti olen aivan tavallinen kuluttaja. 

JäteVaakku 2018 – jäteneuvonnan tiedotuslehti
Toimitus
Anja Aaltonen
Anne Silver
Päätoimittaja 
Anne Silver
Taitto 
HYVÄTIDEAT

Julkaisija
Porin kaupunki
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala
PL 121 (Valtakatu 11), 28101 Pori

ISSN-L 1459-3084
ISSN 1459-3084 (Painettu)
ISSN 2323-4938 (Verkkojulkaisu)

Painopaikka
Hansaprint Oy
Painosmäärä 
84 000 kpl

Vaakku-piirrokset
© Seppo Leinonen

Tavallisen kuluttajan 
pohdintaa

Ulla-Kirsikka Vainio
toimialajohtaja
Ympäristö- ja lupapalvelut

Yhteiskunta on toimillaan, tiedottamalla ja järjes-
tämällä jätteiden keräyksen ja kierrätyksen niin 
hienosti, että yksinkertaisesti jätteen käsittely ko-
tona on tullut osaksi asukkaiden tavallista ajattelua 
ja toimintaa. 

Porissa mietitään nyt työryhmällä Porin alueen ko-
titalousjätteiden kohtaloa ja tulevaisuuden jätteen 
käsittelyä. Mielestäni tämä on suuri mahdollisuus 
ja antaa tilaa myös innovaatioille. Tahdon uskoa, 
että useimmalle meistä piintyneet kaatopaikkojen 
kuvat muovipus-
seista ja kirkuvista 
lokeista tulevat 
poistumaan muis-
tista tulevaisuu-
dessa. Ehkä täysin 
maatuva muovi tai 
muovinkaltainen 
tuote ja kuuluisa 
tekoäly muuttaa 
maisemakuvam-
me jätteestä niin 
kuin mummoni 
elämänk aaressa 
jätteelle kävi.
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Uudet nettisivut
Porin kaupunki otti uudet nettisivut käyt-
töön helmikuussa. Sivuston uudistuksella 
on pyritty parantamaan helppokäyttöisyyt-
tä, asiakaslähtöisyyttä ja selkeyttä.  Myös jä-
teneuvonnan osuus päivittyi siinä samalla. 
Käy kurkkaamassa osoitteessa 
www.pori.fi/jateneuvonta 

Anna palautetta sekä kehitysehdotuksia 
jäteneuvonnan sivusta tämän lehden taka-
sivun arvontalomakkeella tai lähettämällä 
s-postia osoitteeseen jateneuvonta@pori.fi

Muovipakkaukset kiertävät s. 6-7

Tässä lehdessä muun muassa:

Pikku-Uutisia s. 8 ja 13

Kuntakohtaiset s. 9 ja 11
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Jätteenvastaanottopaikat s. 10

Viemäri ei ole musta aukko! s. 16- Järjestä ekokutsut!
- Lasinkeräys 
- Tietosuoja-aineisto
- Kirjojen kierrätystä
- Kuolleet lemmikit

Kiinnostaako kompostointi? s. 18

Jätelajittelun sivun 19 oikeat vastaukset sekajäte: viinilasi, hehkulamppu, muovipakkaukset: shampoopullo
lasi: hillopurkki, mehupullo, bio: banaaninkuoret, omenankara, paperi: kirjekuori, sanomalehti, metalli: kasari, kalasäilykepurkki, kartonki: wc-paperihylsy, maitopurkki
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Voinko kompostoida ruuantäh-
teet avokompostorissa?

Et. Ruuantähteitä ja muita biojät-
teitä saa kompostoida vain sitä 
varten suunnitellussa, suljetussa 
ja hyvin ilmastoidussa kompos-
torissa. Kompostorin pitää olla 
haittaeläinsuojattu, koska ruu-
antähteet houkuttelevat paikalle 
kärpäsiä, jyrsijöitä, lintuja ja muita 
eläimiä. Puutarhajätteitä sen si-
jaan voit kompostoida siistinä pi-
detyssä avokompostorissa.

Voinko käyttää naapurin kans-
sa yhteistä jäteastiaa?

Kyllä, jos jäteastia sijaitsee lähi-
kiinteistöllä ja tyhjennysvälit ovat 
jätehuoltomääräysten mukaiset. 
Yhteisastian käytöstä tulee aina 
tehdä kirjallinen ilmoitus jäte-
huoltoviranomaiselle. Yhteinen 
jäteastia voi olla myös yrityksen 
astia, jos edellä mainitut ehdot 
täyttyvät.

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu seurata sitä, että kaikki 
asuinkiinteistöt ovat järjestetyn jätehuollon piirissä. Vuoden 2018 ai-
kana jätehuoltoon liittymistä seurataan ainakin Harjavallassa, Siikai-
sissa ja Luvian alueella. Aiemmin selvitystyötä on tehty Nakkilassa, Ul-
vilassa ja Merikarvialla. Kirjeitä saavat ne kiinteistöt, joilta jäteastia 
näyttää puuttuvan tai joiden jäteastioiden tyhjennysväli ei ole jätehuol-
tomääräysten mukainen. 

Jätehuollon 
järjestämisestä 
usein kysyttyä:

kesäkuusta elokuuhun 2 vko 4 vko

syyskuusta toukokuuhun 4 vko 8 vko

sekajäteastian tyhjennyksiä  15 krt/v  7 krt/v

Paperin, kartongin, metallin, lasipakkausten ja energiajätteen keräysastiat 
tyhjennetään tarvittaessa.

Sekajäteastian tyhjennysvälit
Sekajäteastian 
tyhjennysvälit, 

tarvittaessa useammin

jos biojäte 
kompostoidaan

tai erilliskerätään

jos biojäte laitetaan 
sekajätteen 

joukkoon

Jätesopimukset kuntoon
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Voiko jäteauto tyhjentää jäte-
astiani silloin kuin itse haluan, 
esimerkiksi kerran vuodessa?

Ei. Jätehuoltomääräysten mukaan 
kiinteistön jäteastia on tyhjennet-
tävä kesällä kahden, muuna aika-
na neljän viikon välein. Kompos-
toinnin perusteella tyhjennysvälin 
voi saada maksimissaan kahdek-
saan viikkoon. Mikäli jätettä syn-
tyy vähän, jätehuollon kuluja voi 
pienentää vaihtamalla astian pie-
nempään tai perustamalla jäteas-
tiakimpan lähikiinteistön kanssa.

Asun väliaikaisesti muualla 
kuin vakituisella asuinkiinteis-
tölläni, voiko jäteastian tyhjen-
nykset keskeyttää?

Kyllä. Jos vakituinen asuinkiin-
teistö on kokonaan käyttämätön 
vähintään neljän viikon ajan, voit 
keskeyttää jäteastian tyhjennyk-
set. Keskeytys edellyttää aina, että 
kiinteistö on käyttämätön. Jäteas-
tia on tyhjennettävä välittömästi 
ennen jätteenkuljetuksen kes-
keyttämistä.

Astalan Kiinteistöpalvelu Oy 
p. 02 633 6478

x x

Eurajoen Ympäristöhuolto 
p. 02 823 2155

x

Jätehuolto Kantomäki 
p. 02 537 3310

x x

Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy 
p. 02 572 1791

x x

Kokemäen Ympäristöhuolto Oy 
p. 02 631 6100

x

Lassila & Tikanoja Oyj 
p. 010 636 5000

x x x x x x x

Lännen Jätepalvelu Oy 
p. 040 531 1631

x x x x

Merikarvian Jätehuolto Oy 
p. 02 537 7146

x

Reunanen Aaro 
p. 0400 128 158 (syväkeräyssäiliöt)

x

Satakunnan Jätehuolto 
p. 02 631 6160

x x x

Ulvilan Jätehuolto Ky 
p. 02 538 8163, 0500 724 785

x x x

Veikko Lehti Oy 
p. 02 631 6100

x x
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Tee sopimus jäteastian tyhjentämisestä:

Luvia

Lavia

Lisätiedot: 

Porin seudun 

jätehuoltojaosto, 

jatehuoltojaosto@pori.fi, 

044 701 2528

Miksi sain ekomaksun tai keho-
tuksen liittyä jätehuoltoon kiin-
teistöstä, jonka olen jo myynyt?

Ekomaksu lähetetään kyseisel-
tä vuodelta sille, joka omistaa 
kiinteistön 1. huhtikuuta. Tiedot 
omistajista tulevat Väestörekiste-
rikeskukselta. Voit tarkistaa omat 
tietosi osoitteesta www.vrk.fi à 
Tarkasta tietosi. Jos tiedoissasi nä-
kyy rakennus, jota et enää omis-
ta, voit korjata tiedon kotikuntasi 
maistraatin kautta.

Miksi maksan useampia jäte-
maksuja?

Ekomaksun laskuttaa kerran vuo-
dessa Porin Jätehuolto ja sillä ka-
tetaan mm. vaarallisten jätteiden 
vastaanotto, hyötyjätehuollon 
kustannuksia ja jäteneuvonta. Ve-
rovaroilla jätehuollon kustannuk-
sia ei voida kattaa.

Sekajäteastian tyhjennysmaksun 
laskuttaa valitsemasi jätteenkul-
jetusyritys ja sillä katetaan ainoas-
taan sekajätehuollon kuluja.
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Öljy tulee muovina 
kotiin

 
Muovi valmistetaan joko uusiutumatto-
mista fossiilisista polttoaineista eli maaöl-
jystä, kivihiilestä ja maakaasusta, tai uu-
siutuvista polttoaineista eli bioöljyistä. 
Jalostuslaitoksesta muoviaines siirretään 
teollisuuden eri aloille ja lopulta esimer-
kiksi leipäpussien muodossa vaikkapa 
Porin Leivän leipomoon. Leivät pakataan 
ja toimitetaan kauppoihin. Ihmiset os-
tavat leipää, ja kun se on syöty, pakkaus 
päätyy joko sekajätteeksi roskikseen tai 
vaihtoehtoisesti muuttuu uusioraaka-ai-
neeksi, mikäli leivän ostaja on nähnyt 
lajittelun vaivan. Eli tässä kohtaa sinulla 
on kunnia huolehtia omasta osuudestasi 
ketjussa ja toimittaa muovipussi lähim-
pään muovipakkausten keräykseen!

Miksi kaikkea muovia 
ei voi laittaa muovin-

keräykseen? 

Rinki-ekopisteet ovat tarkoitettu vain 
kotitalouksien muovipakkauksille ja pis-

teiden toiminnasta vastaavat lakisäätei-
sesti pakkausten tuottajavastuuyhteisöt. 
Käytännössä Rinki-ekopisteverkoston jär-
jestää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. 
Suurin osa kotitalouksissa päivittäin syn-
tyvästä muovista on nimenomaan elin-
tarvikepakkauksia. Ne eivät sisällä PVC:tä 
ja sopivat sen vuoksi hyvin kierrätykseen. 
Muoviesineet, -astiat ja PVC-muovit eivät 
kuulu pakkauskeräykseen, vaan ne lajitel-
laan sekajätteeseen.

Muovinen leipäpussi  
muuttuu kierrätettynä 

vaikka henkariksi
 
Muovipakkausten keräyslaatikot tyhjen-
netään ja muovit viedään Fortum Oyj:n 
muovijalostamolle Riihimäelle. Siellä ma-
teriaali lajitellaan koneellisesti, pestään ja 
lopuksi laatu varmistetaan. Kierrätykseen 
kelpaamaton muovipakkausjäte hyödyn-
netään energiana jätteenpolttolaitok-
sella. Puhdas, hajuton ja lajiteltu muovi 
granuloidaan erivärisiksi pelleteiksi ja 
toimitetaan takaisin muoviteollisuudelle. 
Näin leipäpussitkin kierrätetään uusiksi 
muovituotteiksi kuten ämpäreiksi, henka-
reiksi, saaveiksi, kulhoiksi ja lapioiksi.       

Muovipakkaus muuttui jätteestä raaka-aineeksi

 

Toimi näin ja rohkaise  
muitakin toimimaan!
 
1. Katso lähin lajittelupiste:  
       www.rinkiin.fi ja www.kierratys.info
 
2. Tee lajittelusta arkipäivää 
       – järjestä kotiisi astia myös tyhjille    
          muovipakkauksille. 
 
3. Teippaa keittiön kaapin oveen, 
       vaikka sisäpuolelle, ohessa oleva 
       ohje lajitteluun kelpaavasta ja 
       kelpaamattomasta muovista. 
 
4. Jaa muovilajitteluastiasi kuva 
      #muovinlajittelu, jotta muutkin  
       innostuisivat lajittelemaan.

Tiesitkö? 
 

Tiesitkö että tuottajavastuulla  

tarkoitetaan tuotteiden val-

mistajien ja maahantuojien 

velvollisuutta järjestää tuot-

teiden jätehuolto, kun tuotteet 

poistetaan käytöstä. Pakkausten 

tuottajavastuu perustuu jätelain 

vaatimuksiin.

Uudet lajitteluohjeet ovat mainio merkki siitä, että elä-
mä muuttuu koko ajan kestävämpään suuntaan. Porin 
seudulla kerätään myös energiajätettä, mutta kiinteis-
töissä, joissa näin ei ole, muovipakkaukset kannattaa 
jatkossa erotella omaan keräysastiaansa. Siinä missä 
energiajäte poltetaan, muovijätettä käytetään uusio-
raaka-aineena. Se on merkittävä edistysaskel maail-
massa, jossa uutta muovia tuotetaan liikaa.  

KUVA: FORTUM

Anna muovipakkauksille 
uusi elämä

TEKSTI: Ulla Pulkka    KUVITUS: AK Varjus
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EURAJOKI: 
K-Supermarket Eurajoen portti
Sale Luvia
 
HARJAVALTA: 
K-Supermarket Mylly
 
KOKEMÄKI: 
K-Supermarket Teljänportti
S-Market Kokemäki
 
NAKKILA:
Arontie 7 (1.5. alkaen) 

POMARKKU: 
Sale Pomarkku

MUOVIPAKKAUSTEN 
KERÄYS
 
SAA LAITTAA
Kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia kuten:
• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset: jugurttipurkit, voirasiat,  

leikkele-, juusto-, ja valmisruokapakkaukset
• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettyinä
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet
 
TOIMI NÄIN:
• Irrota pakkausten osat toisistaan, kuten korkit, kannet ja pumput,  

koska ne voivat olla eri muovia kuin itse pakkaus. Osat voi kierrättää 
samassa keräysastiassa, mutta irtonaisina.

• Laita vain samaa muovia olevat pakkaukset sisäkkäin, koska 
muuten jatkolajittelu on vaikeaa.

• Huuhtele pakkaukset nopeasti kylmässä vedessä tai pyyhkäise ne.  
Sellainen puhtaus riittää, josta ei aiheudu hajuhaittoja. Laita likaiset  
pakkaukset suoraan sekajätteeseen, älä käytä kuumaa vettä tai tiskaa.

 
EI SAA LAITTAA
• Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
• PVC-pakkauksia (merkitään numerolla 3 tai 03) 
• Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia

 
PORI: 
Harmaalinnantie 23
K-Market Murtosenmutka
Kuninkaanlahdenkatu 3
Pick´n´Pay
Pietiläntie 8
Prisma Länsi-Pori
Prisma Mikkola
Riihikuja 1
Sale Paratiisinmäki
Sale Reposaari
Shellin piha, Rauhalammintie 2
S-Market Lukkarinsanta
S-Market Noormarkku
S-Market Tikkula
Uniluoto
 
ULVILA: 
K-Supermarket Hansa

RINKI-EKOPISTEET, JOISSA MUOVIPAKKAUSTEN KERÄYS:

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit, kemi-
kaalit, hiuslakat) vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen, jotka löytyvät tämän 
lehden keskiaukeamalta. Tyhjät pakkaukset lajitellaan materiaalin mukaan.

LEIPÄPUSSIN 
MATKA

LEIPOMO

FORTUM

SE
KA

M
UO

VI

MUOVIKIPPO OY
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Järjestä ekokutsut!
Porin seudun jäteneuvonta jär-jestää kotikutsuja ilman myyn-ti- ja ostopakkoja. Kutsuilla jae-taan tietoa, vinkkejä, ohjeita ja vaihdetaan kokemuksia vieraiden kesken. Homma toimii samalla periaatteella kuin tavalliset koti-myyntikutsut: Kutsu kaverit kylään ja tarjoa vaikka kaffetta ja nisua. Kutsut voi järjestää kotona, työ-paikalla tai muussa haluamassaan paikassa, minimi osallistujamäärä on kahdeksan.

Aihepiirejä on kolmea eri sorttia. Ravinteet kiertoon –kutsuilla käydään läpi kompostoinnin tiivis oppimäärä ja kurkistellaan isäntä-väen kompostoriin. Kierrätyskut-suilla tarpeettomat tavarat vaihta-vat osallistujien kesken omistajaa ja perehdytään lajittelun saloihin. Vaaralliset kutsut syventävät tie-toutta kodin vaarallisten jätteiden käsittelystä ja hävittämisestä. Kysy lisää ja varaa omat kutsusi jateneuvonta@pori.fi tai 
044 701 2526, 044 701 2521 

Lasinkeräyksen laa-dussa parannettavaa
Hyötyjätepisteiden lasipakkaus-jätteen joukossa on ollut toistu-vasti epäpuhtauksia. Kerätty lasi-jäte kierrätetään teollisessa pro-sessissa uusiksi lasipakkauksiksi, ja tämän vuoksi materiaalille on ase-tettu laatuvaatimuksia. Lasinkerä-yksen ohjeistus on yksinkertainen, kirkkaat ja värilliset lasipullot ja –purkit soveltuvat kierrätykseen. Pakkauksien tulee olla tyhjiä ja niistä pitää poistaa korkit ja kan-net.

Kaikki muu lasijäte (lasiastiat, ko-riste-esineet, kristallit, ikkuna- ja peililasit jne.) kuuluvat sekajät-teeseen. Muut lasimateriaalit ovat ominaisuuksiltaan kelvottomia kierrätysprosessiin, muun muassa eri sulamispisteiden vuoksi.

Tietosuoja-aineiston 
hävitys

Kotitalouksien tietosuojamate-riaaleja vastaanotetaan maksua vastaan Porin kierrätyskeskukses-sa. Tietosuoja- ja muun arkaluon-toisen aineiston kuten asiakirjat ja -paperit, cd-levyt, muistitikut ja kovalevyt voi viedä kierrätyskes-kuksen lukittuun jäteastiaan. Tie-tosuoja-aineisto hävitetään tur-vallisesti Fortum Waste Solutions Oy:n toimesta.

Tuoja laittaa itse hävitettävät ma-teriaalit astiaan. Paperit tulee olla irrallaan ja poissa mapeista. Niitit ja klemmarit eivät haittaa. Tieto-suojajätteen vastaanottohinnat Porin kierrätyskeskuksessa:
- 10 litraa, 9€
- 20 litraa, 14€
- 40 litraa, 23€
- 100 litraa, 42€
- 200 litraa, 67€
Tietosuoja-aineiston käsittelyä voivat tarjota myös yksityiset yri-tykset. Tiedustele asiaa omalta jät-teenkuljetusyrittäjältä.

Kirjojen kierrätystä
Kun lukemiset on luettu, eikä vanhat opukset kelpaa tuttaville tai kirppu-toreille, on aika kierrättää kirjahyllyn pölynkerääjät toisin. Pehmeäkantiset kirjat kelpaavat sellaisenaan paperin-keräykseen, samoin puhelinluettelot. Kovakantiset teokset taas aiheuttavat pientä pohdintaa. Mikäli tarjolla on ke-räysastia, jossa samaan saa laittaa sekä pahvin että paperin –käy kirja kansi-neen sinne. Muussa tapauksessa teok-sen kannet revitään irti ja sijoitetaan energia- tai sekajätteeseen ja sisäsivut paperinkeräykseen.

X
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Eurajoki

Luvian ranta-alueilla on sekajätteen aluekeräyspisteitä, jotka eivät 
ole yleiseen käyttöön tarkoitettuja. Pisteet ovat tarkoitettu lähin-
nä vapaa-ajan asukkaille ja niiden käyttäjiksi pitää liittyä ottamalla 
yhteyttä Porin kaupungin jätehuoltoyksikköön p. 044 701 2523.

Vaarallisen jätteen vastaanotto Luvialla Kehätien varastolla on lo-
petettu. Vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta Porin kierrätyskes-
kukseen ja Hangassuon sekä Hevossuon jätekeskuksiin.

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys (öljyn imuauto mukana)
la 26. toukokuuta

Sydänmaan koulu, Sydänmaantie 614                           9.00 –  9.40
Irjanteen nuorisotalo, Huhdantie 8  10.00 – 10.40
Kuivalahden koulu, Etukämpäntie 47 11.00 – 11.30
Lapijoen nuorisotalo, Taipaleentie 13 12.00 – 12.30
ABC-kylmäasema, Kirkkotie 1 12.50 – 13.30
Luvian tori, Luvian kirkkotie 9 13.55 – 15.00

Metallin, sähköromun (SER), akkujen sekä renkaiden keräystempaus 
ti 5. kesäkuuta klo 13-19 Luvian torilla. 

Kokemäki

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys
la 29. syyskuuta

Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277 9.00  – 11.00
Paloasema, Tulkkila, Haapionkatu 23 12.00 – 14.00

Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa kanistereissa. Öljyn imuauto ei 
ole mukana. 

Ulvila

Vaarallisen jätteen sekä sähköromun kiertävä keräys 
(öljyn imuauto mukana)
la 12. toukokuuta 

Harjunpään koulun piha, Katinhännäntie 17  9.00 – 10.00
Paluksen koulun piha, Paluksentie 105 10.30 – 11.00
Leineperin vanha meijeri, Pitkäjärventie 7 11.30 – 12.00
Kaasmarkun koulu, Kylänraitti 66 12.30 – 13.30
Kullaa Tampereentie 1650 9.00 – 11.00
Ulvilan terveyskeskus, Välskärintie 1 9.00 – 14.00

Ulvilan kaupunki tarjoaa pullakahvit terveyskeskuksen pihassa. 

Nakkila

Hormistontien hyötyjätepiste (Hormistontie 13, paloasemaa vasta-
päätä) poistetaan toukokuun alusta alkaen jatkuvien väärinkäy-
tösten takia. Arontien hyötyjätepiste (Arontie 7) muuttuu samalla 
Rinki-ekopisteeksi, jonne paperin, pahvin, pienmetallin ja lasipak-
kausten lisäksi voi viedä myös muovipakkauksia.

Nakkilan kierrätyskeskuksessa (Työpaja, Satakunnantie 1, käynti 
Mikaelintien kautta) on K-Supermarket Onnipekan ylijäämäruuan 
jakelua joka arkipäivä klo 12-13.30. Jaossa on sekä myymälän päi-
väystuotteita että myymälän yhteydessä olevan kahvila Kaffelin 
ylijääneitä lounasruokia.

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys 
la 21. huhtikuuta 

Arontien keräyspiste, Arontie 7                                         9.00 –  9.45
Anolan keräyspiste, Kaasmarkuntie 160  10.00 – 10.30
Viikkalan uusi koulu, Vinotie 1  10.45 – 11.15
Lammaisten keräyspiste, Huopilantie 1  12.00 – 12.30
Pyssykankaan talouskauppa, Hormistontie 400  12.45 – 13.50
Järventaustan vanha koulu, Järvimaantie 173  14.15 – 14.55
Ruskilan keräyspiste, Ruskilankatu 23  15.15 – 15.45

Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa kanistereissa. Öljyn imuauto ei 
ole mukana. 

Pomarkku

Isojen sekajätteiden (maksullinen) ja metallin, sähköro-
mun sekä moottoriajoneuvojen akkujen ja renkaiden 
vastaanotto (maksuton) 

pe 18. toukokuuta klo 13-18 
paloaseman piha, Palokuja 1

Sekajätteeseen voi tuoda isoja sekajätteitä, jotka eivät 
mahdu kodin sekajäteastiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi 
rikkinäiset huonekalut, wc-pytyt ja lavuaarit, patjat, isot 
matot, sukset, matkalaukut, lasten turvaistuimet, ikku-
nat pokineen, isot muoviesineet kuten saavit ja ammeet. 

Sekajätteen vastaanottohinta on 20 euroa peräkärryl-
linen (max 2m3) tai 5 euroa jätesäkillinen. Maksu mak-
setaan paikan päällä käteisellä (maksukortit eivät käy). 
Varaa tasaraha.
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Kuntakohtaiset

Siikainen 

Vaarallisen jätteen keräys (öljyn imuauto paikalla)
la 7. heinäkuuta klo 9-13 
Leväsjoella Päivölän pihassa (Saarikoskentie 60)

Merikarvia

Kevätsiivoustempaus
la 5. toukokuuta klo 9-15 jätevedenpuhdistamolla, Satamatie 27 
Otetaan maksutta vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä (öljyn 
imuauto paikalla), sähkö- ja metalliromua sekä ikkunalasia (ei saa 
olla pokia). Jäteneuvoja paikalla antamassa vinkkejä lajitteluun, 
kierrättämiseen sekä kompostointiin. Kunta tarjoaa kahvit kävi-
jöille.

Kesäkauden avaus kierrätyspajalla
pe 7. kesäkuuta klo 10-15 
Kierrätyspaja Mystikki (Merikarviantie/Ompelijantie)
Jäteneuvoja paikalla keskustelemassa kierrätyksestä, lajittelusta 
sekä jätehuollon järjestämisestä niin kotona kuin mökilläkin. 
Kahvitarjoilu.

Jätekeräykset on tarkoitettu vain 
vakituisessa ja vapaa-ajan asumi-
sessa syntyville jät-
teille. Kaikki keräys-
tempaukset ja 
vastaanottopisteet 
ovat kaikkien 
alueiden asukkaiden 
käytössä asuinkun-
nasta riippumatta.
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Jätteiden 
vastaanottopaikat
kotitalouksille
2018

AUKIOLOAJAT
Jätteen toimitus

sallittu vain 
aukioloaikoina!

Pienempiä hyötyjätteitä varten kunnissa on erillisiä
hyötyjätepisteitä mm. monien kauppojen pihoilla.
Katso lähin piste netistä osoitteesta
www.kierratys.info tai www.rinkiin.fi

JÄTENEUVONTA
P. 044 701 2521, 044 701 2526
www.pori.fi/jateneuvonta 
jateneuvonta@pori.fi

0 = maksuton
€ = maksullinen vastaanotto

ABC-kylmäasema 
Kirkkotie 1
Eurajoen Romu Oy 
Lapintie 179
Hevossuon jäteasema 
Rauma, Hevossuontie 50
Vanha kaatopaikka 
Köykäntie
Paloasema 
Teollisuuskatu 16

Entinen kaatopaikka

Lännen Jätepalvelu Oy  
Sairaalantie 7
Paloasema 
Haapionkatu 23
Kaupungin varasto  
Puhdistamontie
Kokemäen Lämpö Oy 
Kartanonvoima 6
Kokemäen Ympäristöhuolto Oy 
Kartanonvoima 7
Peipohjan Autovaruste  
Linjatie 2 ja Köyliöntie 358
Jätevedenpuhdistamo  
Satamatie 27
Tuulikinmäki  
Kauppatie 5/Satamatie 2
Keskusta, Kauppatie 6 
(liikekeskusta vastapäätä)
Lassila & Tikanoja, Siirtokuor-
mausasema, Riihiläntie (Ruskila)
Reikko Oy  
Harjuntie 9
Veikko Lehti Oy 
Karellintie 6
Kunnan varasto  
Riuttantie 8
Sataenergia Oy, Riuttantie 300 
(ent. kaatopaikan viereinen alue)
Hangassuon jätekeskus 
Raumantie 980
Porin kierrätyskeskus  
Savipajakatu 4-8
Keskisjoen ent. kaatopaikka 
Noormarkku
Rauhalammintie 2 
Noormarkku, Shellin piha
Lavian ekopaja 
Lavia, Teollisuustie 8
Lavian jätevedenpuhdistamo 
Lavia, Viittatie 10
Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy 
Kankaanpää, Rautatienkatu 13
Kooninkeitaan jäteasema 
Kankaanpää, Ruusilantie 79
Gigantti Oy  
Horninkatu1
Kuusakoski Oy  
Mäntyluoto
Stena Recycling Oy  
Mäkipuistontie 23
Tiilimäen Romuliike Oy 
Jokisatamantie 7
Veikko Lehti Oy  
Aittaluodon lajitteluasema
Veikko Lehti Oy  
Kartanontie 42
Jätevedenpuhdistamo, 
Puhdistamontie 4
Kunnanviraston piha 
Kankaanpääntie 1
Kaupungin varasto  
Kaasmarkuntie 195
Kaupungin varasto  
Tampereentie 1650
Kaupungin varasto  
Tutintie 105
Kullaan Hake ja Lämpö Ay 
Ruukintie 95
MM-terminaali 
Järvikyläntie 54

parillisen kuukauden 2. lauantai 10-13 
vuonna 2018: 14.4., 9.6., 11.8., 13.10. ja 8.12.
ma-pe 8-16.30  p. 02 868 0700 myös renkaat ja akut maksutta, 
Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste
ma-pe 7-18  p. 02 823 5954 myös painekyllästetty puu (max. 
1m3) ja vanteettomat renkaat maksutta
kolmena lauantaina keväällä ja syksyllä 9-14  
kevät: 21.4., 5.5., 19.5. syksy: 22.9.,6.10., 27.10.
tiistaisin ja torstaisin 12-18  
toimitettava osoitettuihin paikkoihin
kasvukauden aikana               
Kettulantieltä, Kaatopaikantietä 700m
ti ja to 9-15 (1.5. alkaen ti ja to 10-17.30)  
p. 040 531 1631, vain käteinen, ei kortteja
tiistaisin 14-18 
suljettu 3.7., 10.7. ja tammikuu 2019

ma-pe 8-16  p. 0207 209 900 
ei pensasaitoja, ei kantoja
kuukauden 2. keskiviikko 15-18 
p. 02 631 6100
ma-pe 8-17  p. 02 546 7260, myös ajoneuvojen akut maksutta, 
Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste
keskiviikkoisin 8-11 ja kuukauden 1. lauantaina 10-12 
myös ikkunalasia ilman pokia/puitteita

parillisen kuukauden 1. lauantai 10-13 
vuonna 2018: 2.6.,4.8.,6.10. ja 1.12. 
ma-pe 9-15  heinäkuu suljettu 
p. 010 636 5000
avoinna ympäri vuorokauden, ei betonilautoja 
(soita tarvittaessa p. 0500 530 508)
ma-pe 9-15  
p. 02 631 6100

kuukauden 1. lauantai 10-12

huhti-syyskuussa kuukauden 1. lauantai 10-12  
p. 0400 919 041
ma 7-21  ti-pe 7-18  p. 044 701 2520  
myös painekyllästetty puu (max. 1 m3) ja renkaat maksutta
ma, ti, to 9-16  ke 9-18  pe ja la 9-14 
p. 044 701 2516, myös renkaat maksutta
huhti-lokakuussa maanantaisin 16-18 
ajo-ohje: kirkolta 1500m Pomarkkuun, soratie vasemmalla
parittomien kuukausien 1. lauantai 10-13 
vuonna 2018: 5.5., 7.7., 1.9. ja 10.11.
ma-to 8-15.30  pe 8-13.30 
p. 044 701 8572, myös noutopalvelu

tiistaisin 7-11

ma-pe 7.30-16, p. 02 572 1791 
Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste
ma 10-18  ti ja to 14-18  p. 044 577 2639, jätemaksulipuke 
ostettava etukäteen kaupungintalolta tai Riicafe Oy:stä

ma-pe 10-20  la 10-18  su 11-18 

ma-pe 8-16  p. 020 781 7660, myös akut ja renkaat maksutta, 
Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste 
ma-pe 8-16, ei muuta sekajätettä kuin huonekalut 
p. 010 778 0133, maksu vain maksukorteilla (ei käteisellä)
ma-pe 7-16.30 
p. 02 633 1427
ma 12-18  ti-pe 9-11  p. 02 631 6100 
myös painekyllästetty puu maksutta (max. 1 m3)
ma-pe 8-15 
p. 02 631 6100
vaarallisista jätteistä soitettava ennen tuontia  
p. 044 720 1034
Toimintatupa hoitaa vastaanottamisen 
ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-15.00

parillisten viikkojen torstaisin 14-18

parittomien viikkojen tiistaisin 14-18 
suljettu joulu-helmikuu
huhti-toukokuu: ma, to 14-19 kesäkuu: ma 14-19, 
syys-lokakuu: ma, to 14-18  suljettu arkipyhinä, myös kannot
ympäri vuorokauden 
p. 0400 228 286
aukioloajat: www.mm-mykra.fi  
p. 0440 379 154
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Kuntakohtaiset

Eura Pintopuu Oy,  Pysäkintie 124Harjavalta Sata-Puu, Pyykkialhonkatu 2Kankaanpää K-Rauta, Rautatienkatu 2Kokemäki Kokemäen Rakennustarvike, Skaffarinkatu 1APori Hangassuon jätekeskus, Raumantie 980 Kodin Terra, Tikkulantie 4 K-Rauta, Pohjoisväylä 3 K-Rauta, Satakunnankatu 39 Stark, Murskatie 4 Veikko Lehti Oy, Aittaluodon lajitteluasemaRauma Hevossuon jäteasema, Hevossuontie 50 Kollanpojat, Huittistentie 649 K-Rauta, Papinhaankatu 9

Kyllästetty eli kestopuu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jota ei saa laittaa sekajätteeseen eikä polttaa. Kes-
topuu voi olla joko vihreää tai ruskeaa. Se kuuluu palauttaa asianmukaiseen keräykseen samoin kuin vanhat 
ratapölkyt. Kotitaloudet voivat toimittaa alle kuution erät maksutta seuraaviin vastaanottopisteisiin.

Kyllästetty puu on vaarallista jätettä

Porin saariston vapaa-ajan asukkaat voivat liittyä venesatamien 
sekajäteastioiden käyttäjiksi ottamalla yhteyttä Porin kaupungin 
jätehuoltoyksikköön p. 044 701 2529.

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys 

la 19. toukokuuta 
Kalaholman koulu, piha, Lukkarinsannantie 15          9.00 –  9.30 
Noormarkku, S-marketin vieressä, Museotie 7 9.55 – 10.40
Lassila, Maamiesseurantalo, Heiängintie 1 12.10 – 13.00
Kairilan paloaseman vieressä, Harjantie 1672 13.20 – 13.50

 
la 15. syyskuuta 

Kyläsaaren koulu, Mörtintie 6                                            9.00 –  9.25
Pihlavan koulu, Vanhamaantie 2 9.40 – 10.05
Mäntyluoto, Uniluodon venesatama 10.20 – 10.45
Reposaari, Santunpuisto / venesatama 11.15 – 11.40
Ahlainen, paloasema, Ahlaistentie 703 13.00 – 13.40
Lampin ent. koulu, Isoahteentie 29 14.00 – 14.30 

Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa kanistereissa. Öljyn imuauto ei 
ole mukana. 

Lavia 
Isojen sekajätteiden (maksullinen) ja metallin, sähköro-
mun sekä moottoriajoneuvojen akkujen ja renkaiden 
vastaanotto (maksuton) 

la 30. kesäkuuta klo 9-15 
Lavian keskuskoulun pihassa, Keskustie 4 

Sekajätteeseen voi tuoda isoja sekajätteitä, jotka eivät 
mahdu kodin sekajäteastiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi 
rikkinäiset huonekalut, wc-pytyt ja lavuaarit, patjat, isot 
matot, sukset, matkalaukut, lasten turvaistuimet, ikku-
nat pokineen, isot muoviesineet kuten saavit ja ammeet. 

Sekajätteen vastaanottohinta on 20 euroa peräkärryl-
linen (max 2m3) tai 5 euroa jätesäkillinen. Maksu mak-
setaan paikan päällä käteisellä (maksukortit eivät käy). 
Varaa tasaraha.

Pori

Teollisuuskadun hyötyjätepiste poistuu käytöstä toukokuusta al-
kaen. K-Supermarket Myllyn pihassa on Rinki-ekopiste, jonne voi 
pienmetallin, lasipakkausten, pahvin ja paperin lisäksi viedä myös 
muovipakkauksia.

Sähköromun vastaanotto siirtyy toukokuun alusta alkaen paloase-
malta Lännen Jätepalvelu Oy:lle. Vaarallisten jätteiden vastaanot-
to paloasemalla jatkuu entiseen tapaan. Katso vastaanottopaikko-
jen aukioloajat keskiaukeamalta.

Vaarallisen jätteen keräystempaus 
la 22. syyskuuta klo 9-13 Opintiellä (teknisten palveluiden varikko)

Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa kanistereissa. Öljyn imuauto ei 
ole mukana. 

Huom! Keräyksessä ei tänä vuonna oteta vastaan metallia ja säh-
köromua.

Kierrätyskeskuksessa avoimet ovet
la 22. syyskuuta klo 10-14, Revonkatu 11-13 
Kahvitarjoilu.

Harjavalta

Kuva: Kestopuuteollisuus ry

Lavian taajama-alueella on sekajätteen aluekeräyspisteitä. Tee so-
pimus sekajäteastioiden käytöstä Lavian kirjastossa, josta saat 
samalla jätesäiliön avaimen. Voit liittyä käyttäjäksi myös Porin 
kaupungin jätehuoltoyksikön toimistolla os. Eteläpuisto 10 A Pori.
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Kuolleet lemmikit
Kuolleet lemmikkieläimet tulee hävit-tää ensisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla. Eläinten hautausmaita löytyy Satakunnassa esimerkiksi Har-javallasta ja Porista. Lähimmät pien-eläintuhkaamot ovat Porin Luotsin-mäellä toimiva Harjula ja Kauhajoen Aarnituuli, jossa myös lemmikkien noutopalvelu hinnaston mukaisesti muun muassa Porista, Eurasta ja Ko-kemäeltä, sekä erikseen sovittuna myös muilta paikkakunnilta.

Eviran ohjeistuksen mukaan lemmik-kieläinten hautaaminen on sallittua maanomistajan luvalla, kunhan nou-dattaa hautaamisesta annettuja mää-räyksiä. Eläimiä ei saa haudata pohja-vesialueelle eikä lähelle kaivoja. Alle 40 kg:n painoiset eläimet on peitettä-vä vähintään 0,5 metrin paksuisella ja sitä isommat eläimet vähintään met-rin paksuisella maakerroksella. Eläintä ei saa haudata muovissa tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.
Pihalta kuolleena löytyneet eläimet (käytä hansikkaita käsitellessä) esi-merkiksi jänikset, linnut tai oravat, voi laittaa pakattuina myös tavalliseen sekajäteastiaan.

http://www.harjulanpet.fi/
www.aarnituuli.fi
www.porinpienelainhautausmaa.nettisivu.org/http://www.hpsh.net/hautausmaa

1

Rakennusjäteopas

Eurajoki Harjavalta Kokemäki Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila

2018

Rakennusmateriaali-
en kierrättäminen ja 
jätteiden hyödyntä-
minen säästävät sekä 
ympäristöä että re-
montoijan kukkaroa. 
Uudesta rakennusjä-
teoppaasta löytyy la-
jitteluohjeiden lisäksi 
jätteiden vastaanot-
topaikkoja. Raken-
nusjäteoppaan saat 
kuntasi rakennusvi-
ranomaiselta tai jäte-
neuvonnasta. Opas on 
luettavissa myös Porin 
kaupungin nettisivuil-
la www.pori.fi/

Remontoijan, purkajan ja 
rakentajan opas

12

Lumpun ja muovijätteen keräystempaus tauolla

Kerros- ja ri-
vitaloissa koh-
tuulliset mää-
rät tekstiileitä 
ja muoveja voi 
laittaa energia-
jäteastiaan, 
omakotitalois-
sa sekajättee-
seen.

Tänä vuonna ei järjestetä erillistä keräys-tempausta, koska kerätylle lumpulle ei ole löydetty hyötykäyttöä. Lumput ja muu ener-giajäte vastaanotetaan ympäri vuoden ener-giajätteen hinnalla (vastaanottopaikat löydät sivuilta 10-11).
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Hämeen ammattikorkeakoulun 
opiskelija Johanna Lehti selvitti 
opinnäytetyönään, millaisilla kei-
noilla jätteiden lajittelua saadaan 
lisättyä kerrostaloissa. Kahdek-
san viikon tehostamisjakso ja jä-
temäärien seuranta toteutettiin 
syksyllä 2017. Kohderyhmänä oli 
viisi eri kerrostaloa ja niiden ver-
rokkitalot Porin taajama-alueella. 

Biojätepussien 
jakaminen innosti 
lajittelemaan

Eri kerrostaloissa tiedotettiin eri 
tavoin jätelajien lajittelusta. Te-
hokkaimmin kampanja toimi ker-
rostaloissa, joissa keskityttiin bio-
jätteen lajittelun parantamiseen. 
Niissä taloissa biojätekorien ja 
-pussien jakamisen jälkeen la-
jitellun biojätteen määrä nousi 
jopa 60 prosenttia kahdeksan 
viikon aikana. Tämän ansiosta 
jätesuojaan hankittiin yksi biojä-
teastia lisää ja vietiin yksi turhaksi 
käynyt sekajäteastia pois.

Kerrostalossa naapurit jakavat jäteastiansa

Viidessä porilaisessa kerrostalossa jaettiin lajit-
teluoppaita, biojätekoreja ja -pusseja, järjestet-
tiin lajitteluilta ja ohjeistettiin rappukäytäviin 
kiinnitetyissä lapuissa energiajätteiden, lasi- ja 
metallipakkausten sekä biojätteen lajittelusta. 
Jätteenkuljettajat arvioivat silmämääräisesti 
jätemääriä jakson aikana ja lopuksi jokaiseen 
asuntoon jaettiin loppukysely.

Jätteiden lajittelun tehostamisjakson aikana koteihin jaettiin biojätekoreja ja -pusseja.

CIRCWASTE – Kohti kiertota-
loutta on seitsenvuotinen val-
takunnallinen hanke, jonka 
tavoitteena on edistää kier-
totaloutta ja vähentää jätet-
tä. Hanke saa rahoitusta EU:n 
LIFE-ohjelmasta ja Porin kau-
punki on mukana toteutukses-
sa.

www.pori.fi/circwaste

Tavoitteena oli vähentää seka-
jätteen määrää, missä onnistut-
tiin, koska lajittelu tehostui 10-25 
prosenttia taloyhtiöstä riippuen. 
Opinnäytetyö tehtiin ympäris-
tökasvatuspainotteisessa Luup-
pi-osahankkeessa, joka kuuluu 
CIRCWASTE-hankekokonaisuu-
teen. 
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Kotitalouksien jätteistä noin kol-
mannes on ruokajätettä, joka la-
jitellaan biojäteastiaan. Taloyhtiöt 
voisivat kannustaa lajitteluun ja-
kamalla jokaiseen talouteen bio-
jätepusseja, koska hyvät välineet 
innostavat aloittamaan.

Tehostamisjaksolla selvisi, että 
lasi- ja metallipakkaukset osataan 

Lajittelu tulee 
valtaosalla 
selkärangasta

Seurantajakson päätteeksi asun-
toihin jaettiin loppukyselylomak-
keet.  Kyselylomakkeita jaettiin 
yhteensä 269 kappaletta ja niitä 
palautettiin 91, jolloin vastauspro-
sentti oli noin 34. Saatujen vastaus-
ten mukaan lajittelun tärkeimmiksi 

syiksi nousivat ympäristöstä huo-
lehtiminen ja materiaalien saami-
nen uudelleen kiertoon. Asukkaille 
suunnatun loppukyselyn mukaan 
lajittelun tärkeimmiksi syiksi nousi-
vat ympäristöstä huolehtiminen ja 
materiaalien saaminen uudelleen 
kiertoon. Lähes kaikille lajittelu on 
opittu hyvä tapa. Taloyhtiön jäte-
huoltokuluissa säästämät eurot 
eivät kannusta kerrostalojen asuk-
kaita lajittelemaan.

Asukkaat kokivat, että erilaiset 
oppaat ja ohjeistukset sekä jä-
tekatoksessa olevat erilliset ja 
selkeästi merkityt jäteastiat edis-
tävät lajittelua. Vastaajista 30 pro-
senttia koki, että oman keittiön la-
jitteluastioissa on puutteita, mikä 
vaikeuttaa lajittelua. 

Opinnäytetyö luettavissa osoit-
teessa www.pori.fi/luuppi

Loppukyselyn tulokset

0                   20                 40                  60                 80                 

Minut on opetettu lajittelemaan jätteet, 
siksi lajittelen.

Perheenjäsen kannustaa minua lajittele-
maan.

Lajitellusta jätteestä syntyy uutta, esimer-
kiksi käytetystä lasipurkista tehdään uusi 
lasipurkki.

Jätteiden lajittelulla saadaan taloyhtiölle 
säästöä.

Jätteiden lajittelu on ympäristöteko, siksi 
lajittelen.

 En osaa sanoa    Tämän takia lajittelen    Jonkin verran vaikutusta   Vähän vaikutusta   Ei yhtään vaikutusta

kpl

lajitella oikein. Kaiken kaikkiaan 
kerrostalojen jätehuolto toimi 
kustannustehokkaasti ja hyvin: 
jätepisteet olivat toimivat ja siistit, 
lajitellut jätteet mahtuivat jäteas-
tioihin, jäteauto kävi tyhjentämäs-
sä jäteastiat sopivin väliajoin eikä 
jätepisteiltä löytynyt sinne kuulu-
matonta tavaraa.

Suomalaisten koti-
talouksien jätteestä jopa 
kolmannes on eloperäistä 
biojätettä. Sekajätteen jou-

kossa biojätteen kosteudesta 
on haittaa polttolaitokselle. 
Siksi biojäte kuuluu lajitella 
erikseen muista jätteistä.

Kerrostalossa naapurit jakavat jäteastiansa
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Viemäri ei ole musta aukko!

X

X

Ympäristö kiittää, kun jätteet la-
jitellaan ja kierrätetään oikein. 
Porin Veden laitospäällikkö Ismo 
Lindforsin mukaan niin Luotsin-
mäen keskuspuhdistamolla kuin 
muillakin puhdistamoilla lisätyötä 
aiheuttavat muun muassa vanu-
puikot, sukkahousut ja kondomit, 
jotka kulkeutuvat esikäsittelystä 
huolimatta pitkälle prosessissa. 
Selkeytysaltaista näitä epäpuh-
tauksia poistetaan käsityönä haa-
vien avulla. 

Pöpöjen ja 
kemikaalien yhteistyö

Puhdistamolla jätevedestä siivilöi-
dään pois sinne kuulumattomat 
vierasesineet ns. välppäjäte. Hie-
kanerotuksen jälkeen poistetaan 
fosfori ja kiintoaines kemiallisesti. 
Ilmastusaltaissa eloperäistä ai-
netta ja typpeä poistetaan biolo-
gisesti mikrobien avulla. Mikrobit 
tarvitsevat happea toimiakseen 
ja käyttävät jäteveden epäpuh-
tauksia ravintonaan. ”Pöpöjen 
ruokatauon” jälkeen vesi siirtyy 
painovoimaerotteluun ja jälkikä-
sittelylaitokseen. Selkeytyksen ja 
pintalietteen kuorinnan jälkeen 
puhdistettu vesi johdetaan pump-
paamon ja näytteenoton kautta 
takaisin vesistöön. Välppäjäte kul-
jetetaan jätteenpolttolaitokseen 
ja puhdistamoliete biokaasulai-
tokseen.

Iso osa jätevesiin päätyvistä haitallisista aineista on peräisin kotitalo-
uksista. Viemäriin johdettu, sinne kuulumaton jäte voi aiheuttaa vie-
märiverkon tukkeutumisen, kuormittaa jätevedenpuhdistamoa ja pa-
himmassa tapauksessa pilata vesistöjä.

Jätevedenpuhdistamon työntekijöitä, bak-
teerit ja Epistylis-alkueläimet. Mikroskoop-
pikuvan 300xsuurennos, Johanna Rinne.

Mikrobit ovat arkoja jätevedessä kulkeu-
tuville haitta-aineille, joista pahimpia ovat 
liuottimet, lääkkeet ja öljyt, jotka voivat 
jopa tuhota pöpökannan. Prosessin palaut-
tamiseen menee pitkiä aikoja, jopa viikkoja.

Veden kierto
Vesistöistä johdetaan 

juoma-, pesu- ja käyttö-
vettä talouksiin. Kodeista 

likaantunut vesi kulkeutuu 
jätevedenpuhdistamoille 

puhdistettavaksi. Puhdistet-
tu vesi johdetaan takaisin 
vesistöön ja kierto jatkuu.

Viemäriin wc-paperin lisäksi se 
mikä on ensin syöty ja juotu, 
sekä pesuvedet. Vessanpytty ei 
ole musta aukko, jonne voi ”hä-
vittää” asioita. 

Wc-tiloissa on hyvä olla erillinen 
sekajäteroskis, jonne laitetaan va-
nupuikot, terveyssiteet, ehkäisy-
välineet ja käsipyyhkeet. Vessapa-
perirullien kartonkihylsyt (myös 
biohajoavat) menevät karton-
ginkeräykseen, vaaralliset jätteet 
asianmukaiseen vastaanottopis-
teeseen ja lääkkeet apteekkiin!
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Luonnonvarakeskuksen tutkimus-
ten mukaan suomalaiset koti-
taloudet heittävät pois syömäkel-
poista ruokaa yli 20 kiloa vuodessa 
henkilöä kohden. Kaikki tämä ruo-
ka on tuotettu turhaan. Ruuantuo-
tannon vaikutukset ovat merkittä-
viä ympäristölle, sillä se vaikuttaa 
esimerkiksi rehevöitymiseen. 

Maa- ja kotitalousnaisten ja Vesis-
tökunnostusverkoston valtakun-
nallinen, ympäristöministeriön  
rahoittama Ruokahukka ruotuun, 
katse vesistöihin -kärkihanke he-
rättää pohtimaan keinoja ruoka-
hävikin vähentämiseen ja samalla 
kiinnittämään huomiota vesistö-
jen hyvinvointiin.

Innokkaat mukaan 
hankkeeseen

– Kokoamme lisäksi hukantor-
juntapartioon vapaaehtoisia 
toimimaan ruokahävikin vähen-
tämisen puolesta. Verkkosivuil-
la www.maajakotitalousnaiset.fi 
voi ilmoittautua mukaan ja valita 
oman tapansa toimia, kertoo Kat-
ja Pethman.

Liity Hukantorjuntapartioon!

Jokaisella on mahdollisuus pienin teoin osallistua ruokahävikin vähentä-
miseen ja välittää viestiä eteenpäin. Pieniä tekoja ovat esimerkiksi: 

• kahvin hukkaamisen vähentäminen

• jääkaapin järjestäminen: ensin käytettävät tuotteet eteen

• jääkaapin lämpötilan tarkistaminen

• tähde- ja sesonkiruokavinkkien jakaminen

• ystävien kutsuminen hukantorjunta-aterialle

Maa- ja kotitalousnaiset laittavat 
”Ruokahukan ruotuun”
Ruokahävikkiä välttämällä jokainen voi
vaikuttaa myös vesistöjen kuntoon.

Teksti: Anna Kari

hukkaruotuun 
vaikutavesiin 
ravinteetkiertoon  
kärkihanke

 #
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Kierrätys kannattaa

Vastaa ja voita kompostori
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Biolan Pikakompostori 220eco.

Vuoden 2017 JäteVaakun lukijakilpailun voitti Liisa Urpilainen.

Vastaa viereisellä sivulla olevaan kyselyyn rastittamalla mielestäsi oikea 
vaihtoehto. Palauta vastaukset 13.5. mennessä:

- liimaa vastauskuponkiin postimerkki ja tiputa postilaatikkoon
- lähetä sähköpostilla osoitteeseen jateneuvonta@pori.fi, laita aiheeksi ”Kilpailu”
- tuo Palvelupiste Porinaan (Yrjönkatu 6, avoinna ma 9-16.30, ti-ke 8-16.30) tai       
  Ympäristö- ja lupapalveluihin (Valtakatu 11, avoinna ma-pe 9-15.15)
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Tarvitsetko työvaatteita 
maalausurakkaan? Tuli-
ko tehtyä heräteostoksia 
alennusmyynneissä? Entä 
tarvitsetko lisää kattiloita 
mökille? Kierrätyskeskus 
voi auttaa! 
Aina ei tarvitse eikä ole edes järke-
vää hankkia uutta. Vähän käytetyt 
vaatteet, esineet ja huonekalut ovat 
ympäristöystävällisiä ja vastuullisia 
valintoja. 

Porin seudun kierrätyskeskukset ovat 
keskenään hyvin erilaisia esimerkiksi 
kooltaan ja valikoimaltaan. Tarkoitus 
on kaikilla kuitenkin sama eli laittaa 
tavara kiertoon. Käyttökelpoisen, 
ehjän ja puhtaan tavaran tuominen 
kierrätyskeskukseen on aina asiak-
kaalle maksutonta. Keskuksia ei kui-
tenkaan pidä kuormittaa jätteellä, 
joten tavaran käyttökelpoisuuteen ja 
puhtauteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Eurajoen, Harjavallan, Ko-
kemäen ja Nakkilan kierrätyskeskuk-
sissa tavaran noutaminen on myös 
maksutonta, muissa ostoksista sel-
viää pikkurahalla.

Eurajoki
Yrittäjäntie 6
ma-ke 8-16, to 9-17, pe 8-15
p. 044 312 4937
Harjavalta
Revonkatu 11-13
ma-pe 10-18
p. 041 496 7400
Kokemäki
Kilkunkatu 10
ma, ti, ke 9-15, to 10-18, pe 9-14
p. 040 488 3949
Merikarvia
Kierrätyspaja Mystikki
Merikarviantie/Ompelijantie
ma-pe 10-16
p. 044 724 6411

Varaosapankki
Veturitallinkatu 7, Pori
ma-ke 9-16, to 11-16, pe 9-14
p. 044 701 7645
Varaosapankki on satakuntalainen vanhojen rakennusosien ja -materiaalien kierrättäjä. Myymä-
lästä löytyy edullisesti erilaisia käytettyjä ja uusia materiaaleja rakennus- ja korjaushankkeisiin. 
Tuotevalikoima sisältää tarjonnasta riippuen eri-ikäisiä ja erikokoisia ovia, ikkunoita, tulisijamate-
riaaleja, kattotiiliä, lavuaareja, heloja, hakoja ynnä muita kierrätyskelpoisia rakennustarvikkeita.

Kiertopisteen materiaali- ja tekstiilipankit
Kiertokatu 15, Pori
ti, to 9-16
p. 044 988 6991
Askartelumateriaalien ja puhtaiden tekstiilien kierrätystä (ei peittoja, tyynyjä tai mattoja). Pank-
kien tarkoituksena on kerätä yhteen sellaista käyttökelpoista askarteluun ja käsitöihin soveltuvaa 
materiaalia, joka muuten menisi jätteeksi.

Nakkila
Satakunnantie 1, käynti Mikaelintien kautta 
(Työpajan yhteydessä)
ma-to 11-16, pe 10-15
p. 045 639 3701
Pori
Savipajakatu 8 (Tiiliruukki)
ma, ti, to 9-16, ke 9-18, pe, la 9-14
p. 044 701 2516
Ulvila
Kierrätysmyymälä Korona
Friitalantie 11 C (Friitala-talo)
ma, ke, to 11-16, ti 12-18, pe 11-14
p. 0400 134 953
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Kiinnostaako 
kompostointi? 

ti 15. toukokuuta klo 17-19
Kompostorin valinta ja kompostoinnin 
aloittaminen -kurssi
ilmoittautumiset viimeistään ke 9.5. 
puh. 044 701 2521 tai jateneuvonta@pori.fi

Tapahtumat
kompostointipuistossa 
2018

Va
st

au
sk

up
on

ki

Mistä lehden jutusta pidät eniten?

Voita 
kompostori!
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Mikä tai kuka on Epistylis?
 saarnateksti
 jätevedenpuhdistamon ”työntekijä”
 kreikkalaisen taruston jumala

Varaosapankki kierrättää
 vanhoja rakennustarvikkeita
 autonosia
 maa-aineksia

Mihin voi maksutta viedä sekajätettä?
 Porin kierrätyskeskukseen
 keräystempauksiin
 ei minnekään

Rinki-ekopisteisiin palautetuista 
muovipakkauksista tehdään mm.
 ämpäreitä
 lautasia
 tuttipulloja

Porin Kirjurinluodossa sijaitsee kompostoinnin opastuskes-
kus, josta löytyy kattava valikoima erilaisia ruoka- ja puutar-
hajätteen kompostoreita. Kompostointipuistoon voi käydä 
tutustumassa omatoimisesti milloin vain, ja ryhmät voivat ha-
lutessaan varata maksuttoman opastuksen jäteneuvonnasta.

Kokemäenjoki
Keskustaan

Kompostointipuisto

Satakunnan Vihertietokeskus

Pelle Hermannin
leikkipuisto

Kirjurinluodontie

Kirjurinluodontie 6

ke, to 23.-24. toukokuuta klo 10-18
Puutarha- ja kompostointipäivät yhteistyössä 
Vihertietokeskuksen kanssa
Tapahtumassa on luentoja Porin erikoispuista 
ja kompostoinnista, kesäkukkien myyntiä 
sekä lapsille istutuspuuhaa ja lajitteluleikke-
jä. Kahvitarjoilu.

la 6. lokakuuta klo 10-12
Kompostorin syyshuolto ja talvikompostoin-
nin niksit -kurssi
ilmoittautumiset viimeistään ma 1.10. 
puh. 044 701 2521 tai jateneuvonta@pori.fi

Teematorstait 

Neuvoja paikalla klo 16 -18.
Poikkea juttelemaan päivän aiheesta ja 
muista kompostointiin tai jätehuoltoon 
liittyvistä asioista.
31.5.  Kompostorimallien esittelyä
14.6.  Kompostointi mökillä
28.6.  Ongelmia kompostoinnissa?
12.7.  Kompostoinnin välineistöä
26.7.  Puutarhajätteen kompostointi
  9.8.  Kompostin hyödyntäminen

www.pori.fi/kompostointipuisto

Mitä kompostorissa 
tapahtuu? Piipahda 
juttelemaan neuvojan 
kanssa teematorstaisin, 
osallistu kursseille tai 
pidä vaikka kompos-
tointikutsut (s.8)!
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Porin kaupunki 
Ympäristö- ja 
lupapalvelut
PL 121
28101 Pori

Liimaa
tähän 

postimerkkiNimi:

Osoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelinnumero:

Palaute:

#

muovi-
pakkaukset

bio

paperi

kartonki

lasi

seka

metalli

Mikä jäte kuuluu 
mihinkin astiaan?
Yhdistä viivalla roskat oikeaan keräysastiaan.
Oikeat vastaukset sivulla  3.


