JULKINEN TIEDOTE. JAETAAN JOKAISEEN TALOUTEEN.

Ole fiksu – kierrätä!
Kodin jäteopas neuvoo, kuinka lajittelet ja kierrätät Kolarissa

“Me luomme elämisen edellytyksiä lapsille ja lapsenlapsille.”


Kolarin kuntastrategia vuosille 2017–2021

Räsymaton tarina
Kolarin kirkonkylälle maalattiin kesällä
2018 kuntalaisten voimin ja kuntalaisten
näköinen 400-metrin mittainen räsymatto. Se syntyi 95-prosenttisesti jäteasemalta
haetusta ja lahjoituksena saadusta kierrätysmaalista. Toiselle tarpeeton muuttui koko kylän piristykseksi. Fiksua, eikö?
Moni kolarilainen taitaa myös perinteisemmän räsymaton luomisen. Tarpeettomiksi
käyneet vaatteet ja kuluneet kankaat ovat paras raaka-aine luovalle työlle ja taidokkaalle
sekä jalan alla lämpöiselle matolle. Kolarista
löytyy paljon kierrätysosaamista: kahvipussit ja maitopurkit muuttuvat kauppakasseiksi, tölkin klipsut laukuiksi. Vanha puutavara
sisustaa uuden kodin. Me osaamme!
Vanhan käyttäminen uudelleen on fiksua,
säästäväistä ja perinteitä kunnioittavaa. Sii-

hen kannustamme tänä päivänä ja tulevaisuudessa: “Me luomme elämisen edellytyksiä lapsille ja lapsenlapsille.” (Kolarin kuntastrategia 2017–2021)
Kaikesta pakkaus- ja muusta materiaalista
ei ole luovan työn raaka-aineeksi. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka voit kierrättää kodissa syntyvän jätteen, missä kierrätyspisteet sijaitsevat ja mitä voit toimittaa Lapiokuusikon jäteasemalle.
P.S. Kaikki ei ennen vanhaan ollut paremmin.
Siksi emme enää hautaa jätettä maahan tai
polta sitä takapihalla, vaan viemme sen lajittelupisteisiin ja jäteasemalle. Näin tarpeettomasta syntyy uutta materiaalia tai se hävitetään ympäristön kannalta hallitusti. Ollaan fiksuja.

Näin kierrätät Kolarissa
Löydät ekopisteet seitsemästä Kolarin kylästä, tyypillisimmin kaupan tai (entisen) koulun pihasta.
Kaikissa ekopisteissä voit kierrättää lasin, metallin ja paperin. Osassa pisteitä otetaan vastaan myös
kartonkia ja muovia. Ekopisteitä ylläpitää kunnan lisäksi tuottajien yhteisyritys Rinki (rinkiin.fi).
Sale Kolari
Jokijalantie 2,
kirkonkylä

(lasi, metalli, paperi, kartonki, muovi)

K-market Jounin Kauppa
Sannanrannantie 3,
Äkäslompolo

K-market Kolari
Asematie 1, Kolarin kirkonkylä
(lasi, metalli, paperi, kartonki)
Äkäslompolon paloasema
Sivulantie 8, Äkäslompolo
(lasi, metalli, paperi, kartonki)

K-market Eelin kauppa
Tirroniementie 1, Ylläsjärvi
(lasi, metalli, paperi, kartonki)

Sieppijärven koulu
Sisuntie 2, Sieppijärvi
(lasi, metalli, paperi, kartonki)
Saarenputaan majatalo
Saariputaantie 40c
(lasi, metalli, paperi)

Vaattojärven koulu
Vaattojärventie 118b
(lasi, metalli, paperi)

Pasmajärven kylätalo Sointula
Nuottavaarantie 55
(lasi, metalli, paperi)
Lapiokuusikon jäteasemalla (Kurtakontie 41)
otetaan vastaan parillisten viikkojen perjantaisin kello 12.00–18.00

• Vaarallista jätettä
• Sähkö- ja elektroniikkaromua

• Rakennusjätettä
• Maa- ja kiviainesta
• Puutarhajätettä

• Kaatopaikkajätettä
• Kierrätyskelpoista jätettä
(Pura ja lajittele itse)

Kolarin nuorten työpajalla (Jokijalantie 95) otetaan vastaan

• Sähkö- ja elektroniikkaromua
• Akkuja ja pattereita
• Loisteputkia, LED- ja energiansäästölamppuja
• Metallia • Autonrenkaita
• Lisää tietoa Lapiokuusikon jäteasemasta saat jäteaseman hoitajalta,
0400 207 783 sekä osoitteesta kolari.fi
• Lisää tietoa Nuorten työpajan kierrätyksestä saat Mikko Palovaaralta, 040 701 4841.
• Lisää tietoa Ringin kierrätyspisteistä saat numerosta 0800 133 888.

Kodin jätteet
Kolarissa jätehuollon hoitaa Kolarin kunta, ja
ekopisteitä ylläpitää kunnan lisäksi tuottajien
yhteisyritys Suomen Pakkauskierrätys RINKI
Oy. Kaikki Kolarissa sijaitsevat kiinteistöt liittyvät kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

sen tai vapaa-ajan asuinhuoneiston omistajalta, jokaisesta huoneistosta erikseen. Taloyhtiöissä maksu on useimmiten sisällytetty vastikkeeseen. Omakotitalon perusmaksu on Kolarissa 28,30 euroa ja
vapaa-ajan asunnon perusmaksu 21,77 euroa.

Kierrätystä varten kotiin kannattaa varata omat
astiat lasille, metallille, paperille, pahville ja muoville. Kierrätyskelvoton sekajäte hyödynnetään
energiana jätteenpolttolaitoksella.

Jätemaksulla ylläpidetään kunnan omistamia kylien ekopisteitä ja Lapiokuusikon jäteasemaa, hoidetaan jätehuollon viranomaistehtäviä ja kehitetään kuntamme jätehuoltoa.

Mikä on jätehuollon perusmaksu ja keneltä
sitä peritään?
Lakiin perustuva maksu peritään jokaiselta vakitui-

Lisää tietoa Kolarin jätehuollosta ja siihen liittymisestä saat osoitteesta www.kolari.fi (palvelut >
asuminen ja rakentaminen > jätehuolto).

Äkäslompolon
päiväkodilla kierrätys
onnistuu ilman autoakin.
Perjantaisin lapset
lykkivät viikon aikana
syntyneen kierrätysjätteen
keräyspisteelle.

Kierrätä
metallijätteesi Sieppijärven koulun
Reippaiden retkeilijöiden
retkikassaan.
Lisää tietoa
saat koululta.

Vanhoista
lakanoista syntyy
näppärät ja pestävät
nenäliinat tai käsipyyhkeet. Ota mallia
Jussintien
päiväkodilta!

Tämä opas on painettu Cyclus
Offset 140 g kierrätyspaperille.
Tunturi-Lapin Paino 2019.

