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Perheneuvoja Jan-Erik Nyberg Pietar-

saaressa antaa vihjeitä siitä, kuinka on 

toimittava kun on saanut tarpeekseen 

kodin laiskoista kavereista.

Oletko se, joka aina vie ulos roskat, 

tai joka aina joutuu hoitamaan jonkun 

tehtävän, etkä pidä siitä. Silloin sinun 

on ensimmäisenä askeleena yritettävä 

nähdä kokonaisuus. 

Suorittavatko nämä henkilöt muita 

askareita, jotka vastaavat itse suorit-

tamiani tehtäviä? Teenkö tämän, koska 

minulla ei ole kärsivällisyyttä odottaa 

kunnes joku toinen tekee sen? Onko 

meillä erilainen käsitys täydestä pus-

sista?

– Joskus olemme vähän sokeita sille 

mitä toinen tekee, Nyberg tuumii. 

Erityisesti silloin, kun olemme ylira-

sittuneita ”automaattivaihde” lyö pääl-

le, ja itsesäälin tunne valtaa mielemme. 

Keskitymme tekemäämme ja sen syn-

nyttämiin negatiivisiin tunteisiin. 

Rento keskustelu voi 
avata lukitun tilanteen. 
– Keskustelua haluavan on varauduttava 

siihen, että voi syntyä riita, mutta sa-

manaikaisesti hänen on myös uskalletta-

va kohdata se, sanoo Nyberg.  

Keskustelun aikana ”syytetyn” henkilön 

on pystyttävä esittämään perusteita tiet-

tyjen askareiden jättämättä tekemisen 

puolesta tai kertomaan mitä muuta hän 

tekee niiden sijaan.   

Joskus voi olla hyvä pohtia miksi toi-

mii tekemällään tavalla. Parhaimmassa 

tapauksessa tällöin selviää syy siihen, 

miksi ajattele eri tavoin. 

– Olemme aika pitkälle lapsena koke-

miemme kokemusten tuotteita. Pieninä 

olemme samaistuneet samaa sukupuol-

ta olevaan vanhempaamme ja meitä on 

kannustettu toimimaan tietyllä tavalla, 

kertoo Nyberg. 

Toisin kuin aikuinen henkilö, pie-

ni lapsi ei kykene kyseenalaistamaan 

mikä on oikein tai väärin, vaan pyrkii 

miellyttämään vanhempiaan. Karkeas-

ti yksinkertaistettuna voisi sanoa, että 

vanhemmilta opitut toimintakaavat 

ja asenteet seuraavat lasta ”itsestään 

selvinä” asioina lapsen alitajunnassa. 

Näin syntyy muun muassa tunne siitä, 

mitä minulta vaaditaan. Tunne säilyy 

aikuisiässä. 

Parisuhteessa on tärkeää, että voi-

daan tehdä poliittisia päätöksiä. Yh-

dessä on päätettävä mikä puhtaustaso 

kodissa tulee olla, muuten pelataan eri 

säännöillä. Silloin syntyy helposti tyyty-

mättömyyttä. 

– Onko kodin oltava paraatikunnos-

sa? Mikä riittää kummallekin osapuo-

lelle? 

Useimpien parien kohdalla tällaiset 

asiat kuuluvat nykyään kategoriaan ar-

kikonfliktit, mutta jos ongelmat jatku-

vat pitkän aikaa, ne voivat pahimmassa 

tapauksessa synnyttää tunneperäisiä 

lukkiutumia, jos yksi osapuoli koko ajan 

tuntee olevansa syrjäytetty.  

– Suuri ilmoitustaulu voi olla avuksi. 

Siihen voi kirjoittaa, mitä on tehtävä 

ja kaikki voivat nähdä sen tuntematta 

itseään ”syytetyksi”. Mutta ainoastaan 

asumalla jonkun ajan itsekseen saa kä-

sityksen siitä, mitä kaikkea kodissa on 

tehtävä, Nyberg toteaa. 

Nyt tekstiilit saa Heittää 
vaaleaaN pussiiN, 
jos ne mahtuvat 30 litran pussiin

juHlavuosi
Ab Ekorosk Oy:n perustivat vuon-
na 1990 Pietarsaari, Pedersöre, Uu-
sikaarlepyy, Larsmo ja Kruunupyy. 
Kaksikymmentä vuotta perustamisen 
jälkeen omistajakuntien lukumäärä 
on 11. Yhtiö on huomioinut juhla-
vuoden usealla eri tavalla. Olemme 
mm. järjestäneet yleisötilaisuuksia 
kymmenellä hyötykäyttöasemalla ja 
pitäneet avoimien ovien –päivän Pi-
rilön jäteasemalla. Varsinkin avoimi-
en ovien –päivä oli menestys, sillä n. 
700 henkeä tutustui päivän aikana 

jäteasemaan ja sen toimintaan. Asiak-
kaiden antama palaute on tilaisuuksissa ollut positiivista ja samaan 
tulokseen päädyimme viimeisimmässä asiakaskyselyssä, joka toteu-
tettiin syyskuussa. Vastausprosentti oli lähes 30 % ja vastaajat arvi-
oivat toimintaa yleisarvosanalla, joka oli keskimäärin 8,6 (asteikko 
4 – 10). Arvosana oli jonkin verran korkeampi kuin aiemmissa 
kyselyissä. Olemme Ekoroskilla hyvin kiitollisia siitä arvostuksesta 
jota asiakkaamme osoittavat työllemme! Saamme asiakaskyselyjen 
avulla myös arvokasta tietoa siitä kuinka voimme vielä parantaa 
palveluamme. Tilastoimme hyötykäyttöasemien asiakas- ja jäte-
määriä ja niiden perusteella arvioimme esim. aukioloaikoja, jotta 
ne vastaisivat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.

Kuluvan vuoden aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomio-
ta kaatopaikkajätteen määrään. Tavoitteemme on parantaa jättei-
den lajittelua hyötykäyttöasemilla ja vähentää loppusijoitettavan 
jätteen määrää. Lajittelun kehittäminen hyötykäyttöasemilla on 
jo verrattain lyhyessä ajassa johtanut kaatopaikkajätteen määrän 
merkittävään vähenemiseen ja hyötykäytettävän jätteen määrän 
lisääntymiseen. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen osuus kaikesta 
hyötykäyttöasemille tulevasta jätteestä tulee vähenemään noin kol-
manneksella tänä vuonna, mikä vastaa noin 2 000 tonnia. Tämä 
määrä jätteestä on siten voitu ohjata hyötykäyttöön loppusijoituk-
sen sijaan. 

Valtiovalta perii jäteveroa siitä jätteestä, joka loppusijoitetaan 
kaatopaikalle. Vuodenvaihteessa vero nousee kymmenellä eurolla 
40:een euroon/tonni, mistä aiheutuu verrattain suuri lisäys menoi-
hin (n. 100 000 €/vuosi). Voimme pienentää menoja parantamalla 
hyötykäyttöasemille tulevan jätteen lajittelua ja tavoitteemme on 
kaiken hyötykäyttöön soveltuvan jätteen hyötykäyttö loppusijoi-
tuksen sijaan. 

Ekopiste-lehti toivottaa kaikille lukijoille mukavaa talvea!
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mitkä lasketaan energiajätteeksi?
 Tyhjät ruokapakkaukset saa laittaa vaaleaan roskapussiin vaikka ne olisivat 

märkiä tai likaisia. Esimerkiksi

 »  paperiset, kartoNkiset,muoViset ja styroksiset  
eliNtarVikepakkaukset
maitotölkit, kananmunakennot ja paperirullien hylsyt 

mehukanisterit ja shampoopullot, makkara- ja lihapakkaukset

 » erilaiset pieNet muoViesiNeet 
 tiski- ja hammasharjat

 » pöly ja pölyimuriN pussit
 » tekstiilejÄ (ei kenkiä, sade- eikä nahkavaatteita)

myös nämä  
vaaleaan pussiin!

Joulukuusta lähtien uudet lajittelu-

säännöt koskevat myös näitä jätteitä. 

Seuraavat on tästä lähtien pantava 

vaaleaan pussiin:  

 » pölynimuripussit

 »  tupakantumpit  

(tarkista että ne eivät pala!)

 » purukumit

Huom!

Teksti: Maria Rönnqvist Kuva: Elise-Anette Kokkonen ja Noora-Maija Tokee

Tämän vuoden joulukuusta lähtien tekstiilit saa 
heittää energiajätepussiin. Ensisijaisesti tekstii-
lit luonnollisesti kierrätetään, mutta jos ne ovat 
niin rikkinäisiä tai pilalla, että ne on heitettävä 
pois, ne voidaan panna vaaleaan pussiin. Älä 
kerralla tyhjennä kaap-
peja tekstiileistä nyt jou-
lukuussa, sillä se johtaa 
täpötäysiin jäteastioihin.  

Tärkeintä on, että käy-
tät samoin kuin ennen 
korkeintaan 30 litran 
pusseja kestävästä muo-
vilaadusta ja että solmit 
kiinni pussin kunnolli-
sella umpisolmulla – täl-
löin kierrätys toimii niin 
kuin sen pitää lajittelulaitoksessa. Jos sinulla on 
suurempi tekstiili, joka ei mahdu 30 litran pus-
siin, sinun on joko leikattava se pienemmäksi 
tai vietävä se hyötykäyttöasemalle.  

Tekstiileistä ei tarvitse poistaa vetoketjuja, 
metallinappeja tai muuta vastaavaa, koska nämä 

suodattuvat pois itsestään Ab Ewapower Oy:n 
laitoksessa. 

Kenkiä, sadetakkeja tai nahkavaatteita ei saa 
heittää vaaleaan pussiin. Nämä tavarat on edel-
leen vietävä hyötykäyttöaseman kaatopaikka-

konttiin. 
Syynä siihen, että 

tekstiilejä voidaan heit-
tää muun energiajätteen 
joukkoon on, että teks-
tiilien rikki repiminen 
näyttää toimivan hyvin 
Ab Ewapower Oy:n lai-
toksella, joka murskaa 
energiajätteen. Tekstiili-
en repimistä on kokeil-
tu jo usean kuukauden 

ajan positiivisella tuloksella. Aikaisemmin, 
Ewapowerin valmistaessa polttoainepellettiä, 
tekstiilejä ei olisi voitu käyttää. 

Ekoroskin toiminta-alueella suunnilleen 5-6 
prosenttia kaatopaikkajätteen kokonaismääräs-
tä on tähän asti ollut tekstiilimateriaalia. 

pelaatteko samoilla säännöillä?
Teksti: Maria Rönnqvist Kuva: Johan Sandås

Teksti: Maria Rönnqvist

ramila Nemkul, kokkola
- On erittäin hyvä, että meillä on järjestelmä, 

jossa jätteitä käsitellään. Tulen Nepalista, 

siellä asiat ovat aivan toisin. Mielestäni omien 

roskien lajittelu Ekoroskin järjestelmän mukaan 

on helppoa, mutta alussa se oli tietysti vähän 

hankalampaa, kun oli opittava uusi asia.    

Ramila Nemkul opiskelee ja työskentelee.

Paikallinen kaatopaikka oli paikka, 
jonne jotkut menivät jopa päivit-
täin tekemään löytöjä. Rottiakin 

oli valtavasti, muistelee Janne Peltonie-
mi Kaustiselta. Samoin kuin muilla kaa-
topaikoilla myös Kaustisen kaatopaikalla 
oli ihmisiä, jotka ampuivat rottia. 

- Jätteiden kuljettajana minun oli pi-
dettävä meteliä, jotta eläimet väistyisivät 
astuessani autosta. 

Paikallisesta kaatopaikasta löytyy 
monta mielenkiintoista juttua, mutta 
Peltoniemen mukaan niiden on parasta 
pysyä ”maan alla”. 

- Jätehän on arkaluonteinen asia. Se 
kuuluu ihmisten yksityisasioihin. 

Selkeästi Peltoniemen muistiin jäänyt 
tapahtuma on, kun pieni tyttö yhtäkkiä 

ajoi pyörällään kaatopaikalle johtavalle 
tielle.  

- Näin, että tyttö pysähtyi keskelle 
ajorataa eikä minulla ollut mitään mah-
dollisuuksia pysäyttää ajoneuvoa vaikka 
löin jarrun pohjaan. Jollakin tavoin on-
nistuin ohjaamaan kuorma-auton toisel-
le ajokaistalle, mutta ohittaessani tytön 
olin kuitenkin varma, että hän oli jäänyt 
auton alle. Katsoessani taaksepäin hän 
oli kadonnut tieltä. 

Tyttöä ei löytynyt jäteauton alta eikä 
ojasta. Kun Peltoniemi myöhemmin 
soitti lähellä sijaitsevaan taloon, hän sai 
kuulla, että tyttö oli tullut itkien kotiin. 
Vanhemmat pyysivät kuljettajalta an-
teeksi sitä, että heidän tyttärensä oli ollut 
tiellä. 

Peltoniemi oli mukana kun Kaustisen 
kaatopaikka suljettiin pian 20 vuotta 
sitten. Hänen yrityksensä Kaustisen Mo-
nitoimi on konkreettinen esimerkki siitä 
kuinka seudun kaatopaikat ”saivat pyö-
rät alleen”. 

- Alussa ihmisten oli vaikea ymmärtää, 
minne heidän piti dumpata tavaransa ja 
monia ärsytti, että tie kaatopaikalle pite-
ni, hän muistelee. 

Jo siihen aikaan Peltoniemi hoiti kun-
nan jätteiden kuljetuksen. Oman toi-
minnan uudelleen organisointi, niin että 
se sopi Ekoroskin järjestelmään, vaati 
kovaa työtä. 

- Asiaa voidaan tarkastella niin, että 
annoin siirtymävuoden aikana suuren 
panoksen täysin ilmaiseksi. 

Rottia ja tyttö joka katosi

Mitä mieltä olet 
Ekoroskista?

jaN aspfors, kruuNupyy
- Minä kyllä vähän kaipaan vanhaa ”kaatopaik-

kaa”. Nyt lajittelu sujuu hyvin, mutta alussa 

se oli hankalaa. Olen nähnyt kuinka roskaista 

Venäjällä on, joten Ekoroskin olemassaolo on 

kyllä hyvä asia. Kruunupyyn hyötykäyttöase-

masta haluaisin sanoa, että se tietysti voisi olla 

avoinna useammin, mutta arvostan sitä, että 

se on miehitetty, koska silloin saa apua jätteen 

lajittelemisessa oikeaan konttiin. 

Jan Aspfors on maanviljelijä.

ekorosk 20 vuotta!

Kengät, nahka- ja 
sadevaatteet on  
edelleen vietävä  

hyötykäyttöasemalle!
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Täysin uuden ja radikaalin asian keksiminen ei 
tavallisesti onnistu, ensin on katsottava kuinka 
muut ovat tehneet sen. Nykyinen Ekorosk on 
syntynyt muista maista varastettujen ideoiden 
pohjalta, jotka onnistuttiin sovittamaan yhteen 
ja mukauttamaan alueen tarpeisiin. Näin sanoo 
insinööri ja historioitsija Henry Nygård, joka 
on ollut mukana kehittämässä Ab Ekorosk Oy:tä 
jäteyhtiöksi, jolla tällä hetkellä on Suomen kor-
kein hyötykäyttöaste.   

Nygård oli mukana kunnallisessa insinööri-
työryhmässä, jonka tehtävänä 80-luvun keski-
paikkeilla oli löytää ratkaisu Pietarsaaren seudun 
kaatopaikkaongelmiin. Kaikki alkoi siitä, että 
sandsundilaiset Pedersöressä halusivat siirtää 
Pietarsaaren kaatopaikan kaupungin puolelle. 
Kunnallinen yhteistyölautakunta asetti silloin 
työryhmän, joka sai tehtäväkseen jättää raportin 
siitä, kuinka seudun jätehuolto pääpiirteisesti 
tulisi järjestää. Itse asiassa moni halusi tuohon 
aikaan vielä useampaa kaatopaikkaa, siis kaiken-
laisesta jätteestä koostuvia jättikasoja, jotka pari 
kertaa vuodessa tasoitettiin etukuormaajalla.    

Nygårdin mukaan tämä oli työryhmän mie-
lestä ”ikävä työtehtävä”. Kiinnostus jätehuoltoa 
kohtaan oli aika laimeaa teknisesti suuntautu-
neiden ihmisten joukossa 80-luvulla ja poliitti-
sesti katsottuna työryhmä sai työskennellä rau-
hassa.  Alussa mietittiin jostakin syystä eniten 
sitä, kuinka lasi saataisiin kerättyä talteen. 

Romunisse televisiossa 
Kuinka tämä ”ikävä työtehtävä” sitten vähitellen 
muuntui ja muuttui Suomen tehokkaimmaksi 
jäteyhtiöksi? 

– Kun alkaa miettiä jotakin asiaa, siitä kiin-
nostuu yhä enemmän. Ratkaisevaa työryhmälle 
oli, että saimme matkustaa ja nähdä miten muil-
la paikkakunnilla tehtiin – sohvalla hartaasti 
ajatteleminenhan ei tuota hyvää tulosta, sanoo 
Nygård. 

Työryhmää ei inspiroinut Helsingin Äm-
mänsuo eikä Rauman silloinen uudenaikainen 
kaatopaikka. Kummallista, että pääkaupunki 
resursseineen ei onnistunut luomaan parempaa 
järjestelmää, Nygård mietti. 

Useinhan katseet ruotsinkielisellä Pohjan-
maalla kääntyvät Ruotsiin ja näin kävi myös 
Ekoroskin luojille.

– Tarvitsee vain ajatella Romunisseä, jota 
kaikki lapset katselivat Ruotsin televisiosta, Ny-
gård vitsailee. 

Ruotsissa oli kyllä laitoksia, jotka koneellises-

ti lajittelivat asiakkaiden jäteastioihin jättämiä 
jätteitä, mutta ongelmana oli, että suurin osa 
lajitelluista kasoista kuitenkin joutuivat lopuksi 
kaatopaikalle. Vähitellen laitokset lakkautettiin. 
Ajatus, että jätteellä olisi oltava suunniteltu pol-
ku hyötykäyttöön, vahvistui – muutenhan asiak-
kaita ei voitaisi motivoida lajittelemaan.  

Uima-allas työpaikalla?
Yhtä tärkeä ahaa-elämys tuli Tanskan Århus-
vierailun aikana, jossa kehitystyö vaikutti olevan 
pidemmällä. Työryhmän kysyessä ajo-ohjeita 
tutkimuskohteeseen se sai kuulla, että sen oli 
tähystettävä hienointa laitosta. Tanskalaisten fi-
losofiana oli, että asiakkaat sisäistävät siisteyden 
helpommin, jos roskista huolehtivasta laitokses-
ta saa siistin vaikutelman. 

Pyrittiin siihen, että Ekorosk olisi pirteä ja 
siisti paikka, joka synnyttää tunteen, että lajitte-
leminen kannattaa. Konttorirakennuksista tulisi 
saada sama vaikutelma. 

– Kaupungilla alkoi kiertää huhu, että Eko-
roskin tulevassa konttorissa tulisi olemaan uima-
allas, joten Pietarsaaren tekninen lautakunta 
kutsui minut selittämään suunnitelmiamme, 
Nygård muistelee.  

Ensisijaisena haasteena oli yrittää keksiä kuin-
ka bio- ja energiajäte voitaisiin erottaa järkevällä 
tavalla. Biojäte likaa ympärillä olevan materiaa-
lin ja vaikeuttaa hyötykäyttöä. Boråsissa oltiin 
rakennettu lajitteluhallin prototyyppi kuljetus-
hihnalla ja eriväristen pussien erottelijalla. Tästä 
työryhmä sai idean Pirilön nykyiseen lajittelu-
halliin, jossa energiajätepussit automaattisesta 
erotellaan biojätteitä sisältävistä pusseista. Idea 
hyötykäyttöasemista tulee myös Ruotsista.   

– Seuraavaksi lähdimme siitä, että keräysjär-
jestelmämme perustuisi päivittäiseen, viikoit-
taiseen ja vuosittaiseen jätteeseen. Kodin roska-
pussithan ovat lähinnä päivittäisiä, sen jälkeen 
tulevat ekopisteet joskus kuukauden aikana ja 
hyötykäyttöasemat vähän harvemmin, Nygård 
selittää. 

Tänä päivänä monet hyötykäyttöasemat sijait-
sevat syrjäisillä paikoilla siksi, että maan luovut-
tamiseen Ekoroskille suhtauduttiin aikoinaan 
epäilevästi. Ajateltiin, että hyötykäyttöasemista 
tulisi haisevia kaatopaikkoja.    

Ratkaisevaa Ekoroskin järjestelmän tehokkuu-
delle oli, että sillä oli käytettävissään Stormosse-
nin mädätyslaitos Mustasaaressa sekä paikallinen 
UPM-tehdas Pietarsaaressa. Viimeksi mainittu 
tulisi tulevaisuudessa hyödyntämään polttokel-

poista jätettä voimalaitoksessaan. Ensimmäisi-
nä vuosina energiajäte paalattiin sillä paikalla, 
jossa Ewapower seisoo tänä päivänä. Ewapower, 
joka repii energiapussit kierrätyspolttoaineeksi, 
perustettiin 1995 yhdessä yhteistyökumppanin 
Mustasaaren sekä paljon muovijätettä tuottavan 
Wisapakin kanssa. 

Puhelinlinjat ruuhkautuivat
Ekorosk oli ensimmäinen jätelaitos Suomessa, 
joka erotteli bio- ja energiajätteen. Ymmärrettiin 
myös, että kunnallinen osakeyhtiö voisi hoitaa 
tehtävän määrätietoisemmin ja tehokkaammin 
kuin kunnallinen laitos. Yhteistyö suomenkie-
listen kuntien kanssa ei myöskään ollut niin ta-
vallista 90-luvulla – myös tässä asiassa Ekorosk 
oli edelläkävijä. Reilut viisi vuotta käynnistyksen 
jälkeen yhä useampi kaakossa sijaitsevista suo-
menkielisistä kunnista tulivat mukaan Ekoros-
kiin. Lisäksi Kokkola, Kälviä ja Lohtaja liittyivät 
yhtiöön 2000- luvun alussa.

– Yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa, sanoo 
Nygård. 

Ei ollut ylivoimaisen vaikeaa saada ihmiset la-
jittelemaan. Nygård kertoo, että tiedotusryhmä, 
joka vieraili joka paikassa seurakunnista Mart-
tayhdistyksiin, sai ainoastaan kiitosta ja myön-
teistä suhtautumista. Ympäristötietoisuus alkoi 
yleistyä seudulla 80-luvun lopussa. 

– Ihmisten saadessa ensimmäisen jätelaskunsa 
puhelinlinjat ruuhkautuivat kolmen viikon ajak-
si, muistelee Nygård.

Ihmiset, jotka eivät olleet osallistuneet tie-
dotustilaisuuksiin, alkoivat muistuttaa olemas-
saolostaan. Aikaisemmin jätteiden käsittelystä 
maksettiin veron kautta, mutta nyt kun maksu 
oli saanut konkreettisen laskun muodon, se tun-
tui epäoikeudenmukaiselta. Laskuja jopa poltet-
tiin. 

– Kuukaudessa voitiin kyllä ostaa pari tupak-
ka-askia, mutta saman summan maksaminen 
siitä, että joku huolehtii roskista, ei ollut helppo 
asia sulattaa, muistelee Nygård. 

Nygård korostaa, että koko järjestelmän laa-
jentaminen kerralla oli tärkein Ekoroskin teke-
mä asia. Ne jäteyhtiöt, jotka eivät ole tehneet 
niin, ovat yleensä epäonnistuneet. 

– Vaikuttaa siltä, että jotkut jäteyhtiöt eivät 
vieläkään ole oivaltaneet asiaa, jonka me ymmär-
simme jo 20 vuotta sitten, Nygård tuumii. Vielä 
pari vuotta sitten, hänen toimiessaan toimitus-
johtajana, jäteyhtiöt soittivat kyselläkseen kuin-
ka Ekorosk oli järjestänyt eri yksityiskohtia.   

Näin Ekorosk syntyi

aarteideN metsästystä  
roskaideoideN joukosta

voimakas kasvu 
Kaustisen ja Oravaisten kunnat liittyivät 
Ekoroskiin 1996, Evijärvi ja Veteli 1997, 
Alahärmä ja Kortesjärvi 1998, Kokkolan 
kaupunki vuonna 2001 sekä Kälviä ja 
Lohtaja vuonna 2002. Ullava tuli kuntali-
itoksen myötä mukaan vuonna 2009. 
Vuodesta 1995, jolloin Ekorosk käsitti 5 
kuntaa ja asukkaita oli n. 45 000, on se 
kasvanut palvelemaan n. 114 600 asu-
kasta 11 kunnassa.

henry Nygård

Pyrittiin siihen, että  
Ekorosk olisi pirteä 
ja siisti paikka, joka 
synnyttää tunteen, 
että lajitteleminen 

kannattaa.

ekorosk 20 vuotta!

Teksti: Maria Rönnqvist Iso kuva: Curt Nyman
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Tuntuu kummalliselta, 
että useampi kuljetusyri-
tys ajaa paikkakunnalla 
tyhjentämässä jäteastioita, 
tämähän on epäekologista 
ja vaarallista lapsille. 

Kuntien oikeus valita 
kuljetusjärjestelmä tulee 
suurella todennäköisyydellä 
jäämään voimaan uudiste-
tussa jätelaissa, josta istuvan 
eduskunnan vielä odotetaan päättävän. Vähentääk-
seen liikennettä asukas voi luonnollisesti halutessaan 
sopia naapureidensa kanssa saman kuljetusyhtiön 
käyttämisestä, kertoo Pohjanmaan jätelautakunnan 
päällikkö Johan Hassel.   

Koska Ekorosk aloittaa muovin hyötykäytön? 
Polttaminen on kai huono ratkaisu? 

Yksi ainoa pakkaus voi sisältää monta kerrosta eri 
muovityyppejä.  Näiden saaminen valkoisesta pussis-
ta on vaativaa. Tällä hetkellä suomalaiset markkinat 
eivät suosi muovin kierrätystä ja muovin puhdistami-
nen maksaa melkoisesti, sanoo Sarelin.  

Ekorosk ei ole sitoutunut toimittamaan tiettyä 
määrää murskattua energiajätettä Alholmens Kraftil-
le, joten siinä mielessä voimme vapaasti kehittää toi-
mintaa tulevaisuudessa. Mutta mistä asiakkaat ovat 
valmiita maksamaan? Eräiden tutkimusten mukaan 
40 prosenttia ruuasta heitetään pois, tämä on mikä-
li mahdollista suurempi ekologinen ongelma, sanoo 
Ahllund.  

Kuka on vapautettu järjestetystä jätteiden kulje-
tuksesta? 

Ei kukaan. Vuodesta 2006 lähtien kaikki aikai-
semmat vapautukset ovat lakanneet olemasta voi-
massa. Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen 

tehtävänä on aktivoitua, jos 
joku tuntee selvästi hajusta, 
että naapuristossa poltetaan 
roskia. Pohjanmaan jäte-
lautakunta on velvollinen 
välittämään viranomaiselle 
tietoja siitä kuka ei ole liit-
tynyt järjestettyyn jätteiden 
kuljetukseen, Hassel kertoo. 

Ahtaasti asuville vaaralli-
sen jätteen esimerkiksi energiansäästölamppujen 
turvallinen varastoiminen on vaikeaa. Hyötykäyt-
töasemallekin on pitkä matka. 

Jos meillä olisi vielä yksi hyötykäyttöasema esimer-
kiksi Pietarsaaren keskustassa, se vaatisi lisää henkilö-
kuntaa. Sen sijaan järjestämme vähän väliä vaarallisen 
jätteen keräyskampanjoita. Olemme tietoisia siitä, 
että elohopeaa sisältävät energiansäästölamput ovat 
iso ongelma. Vaarallisen jätteen keräyksen järjestetään 
ensi vuonna. Toivomme, että LED-lamput valtaavat 
markkinan nopeasti ja että energiansäästölamppuja ei 
enää suosita, sanoo Ahllund.   

Vaikka jäteastiasi joskus on melkein tyhjä, sinun 
on kuitenkin maksettava tyhjentämisestä. Tämä 
tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Eikö ole hyvä, 
että tuotan vähemmän roskia? 

Naapureilla voi olla yhteinen jäteastia, jos he so-
pivat asiasta. Tarkista myös, että jäteastiasi koko vas-
taa tuottamaasi jätemäärää. Sopii myös kysyä minkä 
palvelun Ekoroskin asiakkaat saavat rahoillaan tänä 
päivänä. Täällä asiakkaat voivat esimerkiksi jättää ros-
kansa hyötykäyttöasemalle ilmaiseksi. Olemme myös 
onnistuneet saavuttamaan maan korkeimman hyöty-
käyttöasteen. Asiaa voidaan tarkastella siltä kannalta, 
että tyhjä tila jäteastiassa lasketaan Ekoroskin hyväk-
si – yhtiö toimii omakustannushintaan. Osinkoa ei 
makseta, kertoo Ahllund. 

Hyötykäyttöasemien aukioloajat ovat joskus 
epäkäytännöllisiä, voidaanko niitä muuttaa? 

Tässä on kyse resursseista ja joskus on vaikea 
tietää ennalta koska on ruuhkaa. Tilastoimme ase-
milla käynnit ja yritämme muuttaa aikoja tuloksen 
mukaan. Mutta voimme myös tarkistaa tilanteen ja 
palata asiaan, vastaa toimitusjohtaja Olli Ahllund. 
(Katso muutetut aukioloajat tästä lehdestä! Toim. 
huom.) 

Jotkut vapaa-ajanasutuksen jäteastiat tyhjätään 
liian harvoin. Mitä tälle asialle voidaan tehdä? 

Kesästä lähtien olemme tyhjentäneet joidenkin 
paikkojen jäteastiat kaksi kertaa viikossa. Seuraam-
me koko ajan tarvetta. Vaikeampaa on korjata se, 
että ihmiset eivät noudata sääntöjä ja jättävät kai-
kenlaista jätettä astioiden viereen, kertoo käyttö-
päällikkö Peter Sarelin.

Sen jälkeen kun Ekorosk antoi maksumuistutuk-
set Lindorff perintäyrityksen tehtäväksi, muistu-
tuskirjeet on lähetetty 14 päivää eräpäivästä ja 
lisäksi molemmille osapuolille. Miksi?  

Ikävä kyllä Ekoroskin asiakkaat ovat vuosien ku-
luessa muuttuneet yhä huolimattomimmiksi kun 
on kyse laskujen maksamisesta. Kuluttajavirasto hy-
väksyy 14 päivän maksuajan. Ensimmäinen muistu-
tus, jonka Lindorff lähettää, on muistutus laskusta, 
jonka lähetimme kaksi viikkoa aikaisemmin. Jos asi-
akas ei vieläkään maksa laskua, on kyse perinnästä. 
Muistutus lähetetään kotitalouden molemmille osa-
puolille vain siksi, että kaikki kiinteistön omistajat 
ovat velvollisia huolehtimaan laskun maksamisesta. 
Koska voi syntyä väärinymmärryksiä, olemme ky-
syneet Lindorffilta voisiko ensimmäisen muistutuk-
sen lähettää kirjeenä, joka on osoitettu molemmille 
osapuolille, kertoo talouspäällikkö Yvonne Thodin. 

muoviN kierrätys,  
liNdorff  

ja jäteautoralli 

www.ekoso.fi

Teksti: Maria Rönnqvist

Kutsuimme Pirilön konttoriin pari henkilöä, joilla on selviä mielipiteitä; 

journalisti Marcus Janssonin, ympäristökysymyksistä kiinnostuneen tutki-

jan Christin Furun ja entisen kunnallispoliitikon Bjarne Sundforsin. Myös Po-

hjanmaan jätelautakunnan päällikkö Johan Hassel* osallistui tilaisuuteen. 

Halusimme kuulla mietteitä Ekoroskin toiminnasta. 

Pohjanmaan jätelautakunta on Ekorosk Oy:n 11 

jäsenkunnan yhteinen lautakunta jonka vastuu-

alueeseen kuuluu asutuksen jätehuolto. Jätelauta-

kunta toimii yhteisenä viranomaisena jäteasioissa, 

jotka on eritelty Jätelaissa sekä lautakunnan oh-

jesäännöissä. Jätelautakunta laatii jätehuolto-

määräyksiä, antaa yleisiä ohjeita sekä hyväksyy 

kotitalouksiin kohdistuvia taksoja. Kunnallisista 

jätemaksuista tehtyjen muistutusten käsittely kuu-

luu myös Jätelautakunnan tehtäviin. Lisäksi Jäte-

lautakunta antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja 

ja selvityksiä eri viranomaisille. Yhteistyö kuntien 

ympäristöviranomaisten ja Länsi-Suomen ympä-

ristökeskuksen kanssa on jatkuvaa. Jäteastioiden 

tyhjennysvälin pidentämistä koskevien anomus-

ten käsittely kuuluu Jätelautakunnan tehtäviin. 

Myös ilmoitukset yhteisistä jäteastioista tulevat 

Jätelautakunnalle. Jätelautakunnalla on mahdolli-

suus käyttää tarkastusoikeutta seuratakseen, että 

annettuja ehtoja noudatetaan. Edellinen tapahtuu 

lähinnä kompostoritarkastuksien muodossa.

*) POHJANMAAN  
    JÄTELAUTAKUNTA

Naapureilla voi 
olla yhteinen 

jäteastia, jos välit 
ovat kunnossa.
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Tänä kesänä Pontus Wistbacka kävi läpi 610 mus-
taa pussia ja yhtä monta vaaleaa pussia.

Hyvä tietää

lunta  
tuiskuttaa
Viime talvi oli runsasluminen. Muistathan myös tänä 
talvena pitää jäteastiasi ja sen kannen sekä jäteastialle 
vievän tien lumettomana. Muuten osa lumesta kulkeu-
tuu jätepussien mukana jäteautoon ja kastelee Pirilön 
lajitteluhallin kuljetushihnan, jolloin lajitteluprosessi 
vaikeutuu. Lisäksi jäteastioita tyhjentävän kuljettajan 
on erittäin vaikea suorittaa työnsä, jos lumikerros on 
syvä. 

Ensi vuoden  
keräyskampanjat 

Kevään aikana järjestämme paalimuovikeräyksen ja 
ensi syksynä järjestämme vaarallisen jätteen keräyk-
sen. Säästä siihen asti energiansäästölamppusi suoja-
tussa paikassa tai vie ne lähimmälle hyötykäyttöase-
malle. Ne sisältävät elohopeaa.  

Jätepussin aakkoset

Käytä korkeintaan 30 litran pusseja kestävästä 
muovilaadusta. Muoviset ostoskassit tai saman-
laatuiset pussit kelpaavat. Käytä umpisolmua.

Ohuet hedelmäpussit eivät kelpaa, sillä sel-
laisten pussien muovi on niin ohutta, että ne 
eivät kestä vaativaa matkaa jäteastian, jäteauton, 
lajitteluhallin ja optisen lajittelijan läpi. Tällai-
siin pusseihin pantu jäte valuu ulos rikkoutu-
neesta pussista ja likaa Ekoroskin lajitteluhallin 
kuljetushihnan. Jos suuret ja / tai heikot pus-
sit avautuvat lajitteluhallin lajitteluhihnalla, se 
johtaa toimintakatkoksiin ja voi jopa vaarantaa 
henkilökunnan turvallisuuden.  

  Joissakin kaupoissa myydään erittäin ohui-
ta mustia rullapusseja. Myös nämä ovat lii-
an ohuita – valitse mieluummin kestävämpi 
muovilaatu. Kompostoituvat muovipussit eivät 
myöskään kelpaa. Ne on tarkoitettu materiaalin 
kompostoimiseen eivätkä kestä Ekoroskin jät-
teenkäsittelyjärjestelmää.  

  Jäteastiaan saa panna ainoastaan huolellisesti 
solmittuja vaaleita ja mustia pusseja. Irrallinen 
materiaali astiassa hankaloittaa lajitteluprosessia 
Ekoroskin lajitteluhallissa ja voi ennen pitkää 
johtaa siihen, että asiakkaan jätekustannukset 
nousevat. 

jos pakkaus ei ole tyhjä

Kynsilakka on vaarallista jätettä ja kuuluu toimittaa 
hyötykäyttöasemalle. 
Tämä koskee myös muita ylijääneitä meikkituotteita, 
kaikkia hiustenhoitotuotteita shampoosta muotoilu-
tuotteisiin ja kaikkiin voiteisiin, paitsi niihin jotka si-
sältävät lääkeaineita, ne kuuluu toimittaa apteekkiin.
Spraypullot, jotka eivät ole tyhjiä, toimitetaan hyöty-
käyttöasemalle.

Tyhjät pakkaukset

Tyhjä spraypullo kuuluu metalliin. Pääsääntöisesti 
tyhjät purkit ja pullot lajitellaan sen mukaan mistä 
ne on tehty. Tyhjä shampoopullo on energiajätettä. 
Metallikorkki lajitellaan metalliin, tyhjä lasinen par-
fyymipullo lajitellaan lasiin. 
Koska metalli on arvokkain hyödynnettävä raaka-ai-
ne, tuotteen sisältäessä metallia se lajitellaan metalliin 
vaikka se olisi suurimmaksi osaksi lasia.

Allan Björkgård Kokkolasta on onnel-

linen Jopo-pyörän voittaja. Kesän ja 

syksyn aikana Ekoroskin asiakkailla on 

ollut mahdollisuus vastata lajitteluky-

symyksiin muun muassa asemapäivien, 

Vihreän Päivän ja Avoimien Ovien päi-

vän aikana ja samanaikaisesti osallistua 

kesäarvontaan. Vanhemmat konstaape-

lit Aki Kallio ja Juha Koistila suoritti-

vat arvonnan 22. syyskuuta Ekoroskin 

konttorissa. 

Allan voitti 
Jopo-pyörän

lajittelemme 
yhä paremmin

Jäte, joka kuljetetaan Ekoroskille 

mustissa ja vaaleissa pusseissa ana-

lysoidaan joka kesä. Analyysilla py-

ritään mittaamaan kuinka hyvin ih-

miset lajittelevat. Ilahduttavaa kyllä 

trendi on vahvasti nouseva. Vuonna 

2005 mustiin pusseihin oikein laji-

tellun materiaalin prosenttiluku oli 

75,5 ja tänä vuonna luku oli nous-

sut 86,6 prosenttiin. Vaaleiden pus-

sien prosenttiluvut olivat samoina 

kausina 75,5 ja 83 prosenttia. 

Muovi ja paperi ovat yleisimmin 

väärin lajitellut jätetyypit. Ne saa 

laittaa vaaleaan pussiin vaikka ne 

olisivat märkiä tai töhryisiä. 

UUsiKAArlEpyy, MyllytiE 15:
Avoinna maanantaisin klo 14-18 ja torstaisin klo 

12-18 sekä kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 

10-13.

 

KortEsJärvi, olliNKANKAANtiE 94: 
Avoinna torstaisin klo 14-18 sekä kuukauden toisena 

lauantaina klo 10-13. 

Kälviä, KrUUtiKEllAriNtiE 5-7: 
Avoinna torstaisin 1. huhtikuuta ja 1. lokakuuta väli-

senä aikana  klo 12-18, muut torstait vuoden aikana 

klo 14-18. Kuukauden neljäntenä lauantaina klo 10-

13.

räyriNKi, pAtANANtiE 331: 
Avoinna kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiis-

taina 1. marraskuuta ja 30. huhtikuuta välisenä aikana 

klo 12-16, muina aikoina kuukauden ensimmäisenä ja 

kolmantena tiistaina klo 14-18.

KAUstiNEN, vissAvEdENtiE 6: 
Avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin 1. huhtikuuta 

ja 1. lokakuuta välisenä aikana klo 12-18, muut maa-

nantait ja keskiviikot klo 14-18. Kuukauden viimeise-

nä lauantaina klo 10-13. 

aukioloajat  
muuttuvat 
1.1.2011 lähtien

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakulun 

tutkimus- ja kehitysyksikkö Centria on 

jälleen selvittänyt mitä mieltä Ekoroskin 

asiakkaat ovat jäteyhtiöstään. Asiakasky-

sely, joka vuosittain lähetetään 500 sat-

tumanvaraisesti valitulle kotitaloudelle, 

tuotti tänä vuonna 143 vastausta. Tänä 

vuonna Ekoroskin sai arvosanan 8,6, joka 

on toistaiseksi korkein.

- Näen tuloksen selvänä kannanot-

tona lajittelujärjestelmäämme, sanoo 

Ekoroskin toimitusjohtaja Olli Ahllund. 

Viime vuonna ja sitä edeltävänä vuonna 

arvosana oli 8,4. Käytössä on arvostelus-

kaala 4-10. Asiakaskyselyssä ilmenneitä 

seikkoja käytetään Ekoroskin toiminnan 

kehittämiseen. 

Kyselyyn vastanneiden kesken ar-

vottiin kolme ruokakoria. Voittajat ovat 

Markus Paananen Ruotsalosta, Samuli 

Kleimola Vasikka-Ahosta ja Mauri Läh-

demäki Ylipurmosta. 

daniela Östman ja Alexandra stenvall Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta arpovat voittajat. 

toistaiseksi 
korkein 
arvosana

Sinulla on mahdollisuus julkaista kuvasi Ekoroskin vuoden 

2012 kalenterissa – siis reilun vuoden päästä. Haemme di-

gitaalisia valokuvia eri vuodenajoista Ekoroskin toimialueen 

kulttuuriympäristöissä. Myös pari vuotta vanhat valokuvat 

kelpaavat.  Pääasia on, että kuvat ovat teräviä, ne on otettu 

kamerasi suurimmalla kuvatarkkuudella, aihe on hieno tai 

mielenkiintoinen ja kuvat voidaan painaa A4-vaakasivulle. 

Jos kuvissasi näkyy ihmisiä, sinun on tietenkin kysyttävä 

heiltä lupa.  

Kilpailu on avoin kaikille, mutta jokainen saa lähettää 

korkeintaan kolme kuvaa. Kilpailuun voi osallistua ainoas-

taan itse ottamillaan kuvilla, joita ei ole julkaistu aikai-

semmin. Toivomme, että kalenterimme sisältäisi kuvia koko 

toimialueeltamme, aktivoitukaa siis kaikilla paikkakunnilla! 

Julkaisemme yhteensä 12 kuvaa. Yhdestä julkaistusta 

kuvasta maksamme 30 euroa. Käyttöoikeus ulottuu yhteen 

painettuun kuvaan vuoden 2012 kalenterissa. Valokuvaajan 

nimi ja paikka, josta kuva on otettu, mainitaan kalenterissa. 

Haluamme valokuvaajan nimellä varustetut valokuvat 

viimeistään 1. heinäkuuta 2011 joko digitaalisesti osoit-

teeseen info@ekorosk.fi aiheena ”Valokuvauskilpailu”  

 

tai CD-levyllä osoitteeseen Ab Ekorosk Oy / Tiedottaja, Launisaa-

rentie 90, 68600 Pietarsaari. Jpg-formaattiin tallennetut kuvat 

on otettava suurimmalla kuvatarkkuudella. Muista tarkistaa, 

että sähköpostiohjelma ei pienennä kuvatiedostoa! 

Muista myös liittää mukaan dokumentti, jossa on paikan 

nimi, josta kuva on otettu, valokuvaajan nimi, sähköposti-

osoite, puhelinnumero ja katuosoite. Kuvia ei palauteta. 

Valokuvauskilpailumihin vanhat  
kosmetiikkatuotteet?

yrittäjät Huom! 
Päivitetyt käsittelymaksut  

löytyvät sivuilta  
www.ekorosk.fi Jos tulee kysyt-
tävää, ota yhteyttä yritysneuvoja  

Marko Bergiin puh.nro 
7814517 / 050-5616190 tai 

marko.berg@ekorosk.fi

Pyhien aukioloajat
Hyötykäyttöasemat, jotka ovat avoinna 23. joulukuuta ja uudenvuo-
denaattona 31. joulukuuta sulkevat näinä päivänä klo 16.00. 
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Risut, puumateriali (isot määrät)
Ris, trämaterial (större mängder)
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Jääkaapit, pakastimet
Kylskåp, frysboxar

Painekyllästetty puu
Tryckimpregnerat trä

Kartonki
Kartong

Kipsi
Gips

Kaatopaikka
Deponi

Energiajäte
Energiavfall

Puujäte
Träavfall

Metalli
Metall

Kierrätyskeskus Retron 
keräyspiste
Återvinningscentralen Retros 
insamlingspunkt

puh tfn (06) 781 4540 www.ekorosk.fi 

Besöket löper smidigt om du i förväg sorterar ditt skräp i denna ordning  
käynti sujuu helposti kun lajittelet jätteet etukäteen tässä järjestyksessä  

Renkaat
Bildäck

Kaatopaikka
Deponi

Energiajäte
Energiavfall

Puujäte
Träavfall

Metalli
Metall

Elektroniikkaromu
Elektronikskrot

Tietokoneromu
Dataskrot
Loisteputket
Lysrör

Energiansäästölamput
Lågenergilampor

Turve
Torv

Spraypullot
Sprayfl askor
Öljysuodattimet
Oljefi lter
Jäteöljyt
Spillolja

Akut
Ackun

Paristot
Batterier

Liuotinjäte
Flytande lösningsmedel

Maalijäte
Målavfall

Televisiot
Tv:n

Hyötykäyttöasema pirilössä, pietarsaari
Återvinningsstationen i pirilö, jakobstad

kiitos! tack!

Sosiaalitilat

Sociala
utrymmen
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