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Sinä, joka omistat vapaa-ajan asunnon Ekoroskin toiminta-alueel-
la, saat vapaasti käyttää ekopisteitä, hyötykäyttöasemia ja vapaa-ajan 
asunnon jäteastiaa. Kun olet maksanut laskun, tämä oikeus kuuluu 
sinulle. 

Laskussa näkyvä summa riippuu siitä palvelutasosta, joka sinul-
le tarjotaan. Jätelain mukaan kaikkien, jotka omistavat vapaa-ajan 
asunnon, on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen 1. touko-
kuuta ja 30. syyskuuta välisenä aikana.   

Sinä, joka asut Ekoroskin toiminta-alueen ulkopuolella, maksat 
tänä vuonna 16,56 euroa ekopisteiden ja hyötykäyttöasemien käyt-
tämisestä. Itse tyhjennysmaksu on jaettu kolmeen eri maksuluok-
kaan riippuen siitä mitä palvelutasoa tarjotaan, sillä alueella, jossa 
sinun vapaa-ajan asuntosi sijaitsee.  

Vuodenvaihteesta alkaen 
Johanna Pesola (35 v) Pie-
tarsaaresta on toiminut 
Ekoroskin asiakasneuvoja-
na. Sen lisäksi, että hän pi-
tää esittelyjä oppilaille ja 
eri yhdistyksille, hän vas-
taa myös lajittelua koske-
viin kysymyksiisi ja selvittää 
käytännöllisiä asioita.

Lisäksi hän postittaa si-
nulle muun muassa Kodin 
jäteoppaan ja suojalami-
noituja tarroja, joissa on la-
jitteluohjeita. Ota yhteyttä 
häneen osoitteeseen  
info@ekorosk.fi tai soita 
hänelle puhelinnumeroon 
050 368 1422.

Johanna 
auttaa sinua 
lajittelemisessa

Hyötykäyttö-
asemien osoitteet 

ja aukioloajat 
löydät 

        sivulta7

Jos tarvitset apua vapaa-ajanasuntojen jäteastioiden 
löytämisessä, soita meille numeroon 050 368 1422 tai 
050 321 7603. 

Kotisivullamme www.ekorosk.fi linkkien ”Keräyspaikat” 
ja ”Vapaa-ajan asutus ” alla saat myös astioiden tarkat 
koordinaatit. Napsauta ”näytä kartalla” ja näkyviin tulee 
kartta, jossa alue ja piste sekä sen koordinaatit näkyvät. 

Missä ovat 
Mökkiläisten 
jäteastiat?

Kierrä hyötykäyttöaseman kautta, jos olet tehnyt suursiivouksen kesämökillä! Lähimmän ekopis-
teen ja hyötykäyttöaseman osoite on käsin kirjoitettu syväastian tarroihin. Jos tarvitset lisäohjei-

ta, soita 050 368 1422 tai 050 321 7603. Jätettä ei saa jättää vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden 
viereen. Nämä astiat on tarkoitettu ainoastaan korkeintaan 40-litran vaaleita tai mustia muovipusseja 

varten. Vaaleaan muovipussiin pannaan energiajäte ja mustaan biojäte ja vaipat. 

uudet puhelinnumerot!
Käytä näitä suoria matkapuhelinnumeroita jos haluat tavoittaa meidät, kiitos. 

ToimiTusJohTaJa  
Olli Ahllund  
050 558 7684   
asiakasneuvoJa 
Johanna Pesola 
050 368 1422  
YriTYsneuvoJa 
Marko Berg  
050 561 6190  

TiedoTTaJa
Maria Rönnqvist (sijainen) 
050 321 7603

TalousPäällikkö  
Yvonne Thodin  
050 543 8556

käYTTöPäällikkö  
Peter Sarelin  
050 528 5481

YriTYksien laskuTus  
Anne Melarti  
040 547 8351 
asiakasrekisTeri 
Ja laskuTus  
Åsa Semskar  
040 547 9825 
Lisa Sandberg  
040 547 9718  

kassa  
Maria Härmälä  
040 547 9690  
YmPärisTöinsinööri  
Camilla Enell-Öst/ 
Anne Bergqvist 
(sijainen) 
050 436 7469  

Pirilön laiTos  
Esimies 
Kenneth Punsar  
050 531 5675   
ekoPisTeeT Ja 
hYöTYkäYTTö-
asemaT  
Kenttäesimies 
Mats Koivusalo  
050 364 8344  

PieTarsaaren hYöTYkäYTTöasema  
Työnjohtaja Stig Kjellman 
050 311 1165  
kokkolan hYöTYkäYTTöasema 
Työnjohtajat
Ove Bäck 050 528 4532  
Stig Kronqvist 050 528 5479

Vaihde (06) 781 4500
Faksi (06) 781 4529, 020 605 1300

kesämökin suursiivous 
tai tyhjennys

PalveluTaso 
    Tyhjennysmaksu/vuosi

                (sis. alv.)

Aluekeräysastia on vapaa-ajan asutusalueella tai pienve-

nesatamassa jota käytetään sekä vapaa-ajan asunnolle 

johtavan reitin varrella. 

Alue-keräysastia ei ole vapaa-ajan asutusalueella tai 

pienvenesatamassa jota käytetään, mutta vapaa-ajan 

asunnolle johtavan pääasiallisen reitin varrella. 

Alue-keräysastia ei ole vapaa-ajan asutusalueella tai 

pienvenesatamassa jota käytetään, eikä vapaa-ajan 

asunnolle johtavan pääasiallisen reitin varrella.
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Kun jokin on kuntien omistama mutta samal-
la yhtiö se voi herättää kysymyksiä. Kuinka 
rahoja käytetään Ab Ekorosk Oy:ssä? 

Kuntaliitto kerää joka vuosi tietoja ja julkaisee eri 
kuntien jätteenkäsittelymaksut. Kansallisesti Ekoros-
kin maksut ovat keskitasoa. Lisäksi yksityistalouksien 
kiinteä maksu ja käsittelymaksu ovat olleet muuttu-
mattomia seitsemän vuotta.

 Kun on kyse yrityksille tuotettavista palveluista, 
yhtiöllä on oikeus tuottaa voittoa. Kun on kyse yksi-
tyistalouksille tuotettavista palveluista, Ekoroskin on 
toimittava omakustannushintaan. Yksitoista omista-
jakuntaa omistaa kaikki osakkeet eikä osinkoa jaeta. 

- Nyt kun meidän on rakennettava katto lajittelu-
hallin niin kutsutun märkätaskun yläpuolelle kustan-
nuksia ei saa siirtää yksityistalouksien maksettavaksi, 
koska märkätaskua käyttävät yri-
tykset ja kunnalliset laitokset. Jos 
meidän sitä vastoin olisi tehtävä 
jotakin lajitteluhallissa, jossa yk-
sityistalouksien vaaleat ja mus-
tat pussit lajitellaan, meidän olisi 
otettava rahat yksityistalouksien 
potista, talouspäällikkö Yvonne 
Thodin selittää.  

Nykyään on pikemmin sääntö 
kuin poikkeus, että suomalaiset 
jäteyhtiöt ovat osakeyhtiöitä.  Kunnat, jotka perusti-
vat Ekoroskin 20 vuotta sitten, valitsivat osakeyhtiö-
muodon voidakseen hoitaa toimintaa tehokkaammin 
ja tavoitteellisemmin.   

Onko olemassa riski, että yhtiö voisi asiakkaan 
kustannuksella tehdä minkälaisia investointeja ta-
hansa, jos ne voidaan motivoida esimerkiksi uudella 
tekniikalla tai uuden ympäristölainsäädännön vaati-
muksilla? 

- Investoinnit suunnitellaan ja toteutetaan todel-
listen tarpeiden mukaan. Kaiken on oltava teknisesti 
ja taloudellisesti edullista asiakkaille. Investoinneis-
sa on kyse ympäristölupamme vaatimusten täyttä-
misestä tai yksinkertaisesti siitä, että huolehditaan 
keräysjärjestelmän toimimisesta.  Pian meidän on 
esimerkiksi rakennettava puhdistusjärjestelmä Piri-

lön alueen suotovedelle, kertoo toimitusjohtaja Ol-
li Ahllund. 

- Meidän on noudatettava hankintalakia. Tämä 
merkitsee, että kilpailutamme hankintamme ja os-
tamme kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihto-
ehdon, Thodin lisää. 

Onko roskien lajitteleminen sillä tavalla kuin me 
teemme todella taloudellista? Toisaalla massapoltto-
laitoksiin heitetään pian kaikenlaista. 

- Materiaalien hyötykäyttö on halvempaa kuin 
polttaminen. Kunnat, jotka päätyvät massapolttoon, 
tekevät sen vain siksi, että nykyään kalliille kaatopai-
koille vietävää jätemäärää saataisiin vähennettyä. La-
jitteluohjeidemme noudattaminen on halvin tapa 
asiakkaillemme ja myös paras tapa ympäristöä aja-
tellen. Jos esimerkiksi mustien ja vaaleiden pussien 

sisältö sekoitettaisiin, saataisiin 
tuote joka ei täytä Alholms Kraf-
tissa käytettävälle kierrätyspolt-
toaineille asetettuja vaatimuksia. 
Sekoitettu jäte tulisi kaksi kertaa 
kalliimmaksi kuin se josta asiak-
kaat nyt maksavat, kertoo Ahl-
lund.  

Pohjanmaan jätelautakunta 
määrää kotitalouksien maksut 
Ekoroskin ehdotuksen mukaan. 

Ekoroskin hallitus päättää yrityksiltä perittävistä 
maksuista. 

- Emme saa subventoida yritysten maksuja kotita-
louksien maksujen ylijäämällä, sanoo Ahllund. 

Vuonna 2010 jäteyhtiömme tulos oli positiivinen, 
mitä niillä rahoilla tehdään? 

- Aikaisemmilta vuosilta meillä on suunnilleen 0,3 
miljoonan euron ylijäämä. Normaalit yritykset sääte-
levät voittoaan jakamalla omistajille osinkoja. Eko-
roskin omistajat ovat päättäneet, että osinkoa ei jaeta 
ja, että voittovarat sen sijaan käytetään yhtiön kehit-
tämiseen. Ainoa mahdollisuutemme säädellä voittoa 
on tuottaa tappiota. Tämä merkitsee kotitalouksien 
maksujen nostamisen lykkäämistä kunnes tuotamme 
tappiota, joka vähentää edellisten vuosien voittovaro-
ja, Ahllund selittää. n
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Mitä kassalippaassa tapaHtuu?
Teksti: Maria Rönnqvist  Lähde: Kuntaliitto

Ekorosk-alueen kotitalousjätteen hyötykäyttöaste on ensimmäi-
sen kerran ylittänyt 90 prosentin rajan ja tarkka luku vuodelle 
2010 oli 92,3 prosenttia. Alueemme korkea hyötykäyttöaste on 
saanut myönteistä huomiota valtakunnan tasolla televisiossa, radi-
ossa ja sanomalehdissä. Ekorosk-alueen jätteenkäsittelyjärjestelmä 
on otettu esimerkiksi hyvin järjestetystä jätehuollosta ja korke-
asta hyötykäyttöasteesta. Alueemme hyötykäyttöaste ylittää sel-
västi maamme keskimääräisen tason, joka on noin 50 prosenttia. 
Kansallisesti tavoitellaan 80 prosentin hyötykäyttöastetta vuoteen 
2016 mennessä. Ekoroskin tavoite samalle vuodelle on 95 pro-
senttia. 

Kotitalouksien tekemän laajan jätteiden lajittelun myötä olem-
me saavuttaneet korkean hyötykäyttöasteen ja pystyneet pitämään 
kuluttajien maksut ennallaan 7 vuoden ajan. Kotitalouksien jäte-
maksut ovat tällä hetkellä alueellamme noin 15 – 20 prosenttia al-
haisemmat kuin jätemaksut keskimäärin ovat maassamme.  

Olli Ahllund, TJ

peukut ylös!

Taloudelliset luvut julkaistaan joka vuosi toimintakertomuk-
sessa, joka on kotisivullamme www.ekorosk.fi.
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Tiesitkö, että Ekorosk hi-
taasti mutta varmasti 
lähestyy Euroopan ”lii-

gahuippua” kun on kyse siitä 
kuinka suuri osa kotitalousjät-
teestä hyötykäytetään? Vuoden 
2010 hyötykäyttöaste oli 92,3 
prosenttia. Edellisenä vuonna 
luku oli 89,8.

Tavoitteena on saavuttaa 95 
prosentin hyötykäyttöaste vuon-
na 2016. Usko tai älä, Ekoroskin 
tapauksessa rima on todella pan-
tu liian alas. 

Jos yhtiö ylittää 95 prosen-
tin se alkaa pian lähestyä esi-
merkiksi Ruotsia ja Hollantia. 
Näissä maissa vain yksi prosentti 
jätteestä viedään kaatopaikalle. 
Saksassa jätettä ei viedä ollen-
kaan kaatopaikoille. 

Jos olemme kaikki aktiivisia ja 
lajittelemme oikein voimme saa-
vuttaa yllä mainitut luvut. Asi-
akkaat lajittelevat jo aika hyvin. 
Joka kesä suoritettavan vaaleiden 

ja mustien pussien poiminta-
analyysin mukaan suunnilleen 
85 prosenttia pussien sisällöstä 
on lajiteltu oikein. Viime syksyn 
asiakaskyselyn mukaan suunnil-
leen 80 prosenttia vastanneista 
olivat sitä mieltä, että jätteiden 
lajittelu on tärkeää.     

Kuitenkin hyötykäyttöasteen 
nouseminen vuodesta 2009 
on suurimmaksi osaksi hyö-
tykäyttöasemiemme ahkerien 
hoitajien ansiota. Viime vuon-
na asemien hoitajat lajittelivat 
kaatopaikkakonttiin menevästä 
jätteestä hyötykäyttöön mah-
dollisimman paljon polttokel-
poista jätettä. Muovin lisäksi 
he ovat lähettäneet esimerkik-
si sohvia ja vaatteita Ewapo-
werin energiajätemurskaajaan. 
Myös betoni on eroteltu kaa-
topaikkamateriaalista, jotta sitä 
voitaisiin käyttää täyteaineena 
Storkohmon kaatopaikalla tai 
Pirilön alueella. n

seitsemän oikein?
Kuka perheestä arvaa seitsemän oikein illan tietovisassa? Viime vuoden 
poiminta-analyysin mukaan nämä jätteet lajitellaan helposti väärin.
Oikea vastaus löytyy s. 6

 Vaaleaan pussiin ekopisteeseen Mustaan pussiin

Kissanhiekka

Tupakantumpit

Märkä talouspaperi

Pölynimuripussit

Vaipat ja siteet

Tahmaiset muoviset, 
paperiset tai kartonkiset 
ruokapakkaukset

Lasi- tai metallipurkit

Maj-Britin suosikki
Täällä jokainen roska löytää paikkansa, sanoo Maj-Britt still Pietarsaaressa. Hän haluaa näyttää kuinka 
käytännöllisen lajitteluhyllyn hän osti kymmenen vuotta sitten. Hylly oli aika halpa. Valmistetaankohan 
noita enää, hän tuumii. Tiskipenkin alla hän säilyttää seitsemää eri sorttista jätettä. 

Ekoroskin yritysneuvoja Marko Berg kysyy mitä kaatopaikkajäte 
loppujen lopuksi on. Mitä ei voida tavalla tai toisella hyötykäyttää? 
Haasteena olisi löytää vastaanottaja lajitellulle kaatopaikkajätteel-
le. Näin voitaisiin pienentää Ekoroskin kaatopaikasta maksamaa jä-
teveroa.  

- Tällä hetkellä tutkitaan muun muassa lasikuitua ja miten sitä 
voitaisiin hyötykäyttää. Täällä Storkohmossa jauhamme sen rikki ja 
käytämme kaatopaikalla suojana pakkasta vastaan. Kipsin kerääm-
me myös erikseen mutta vielä emme tiedä miten voisimme käyt-
tää sitä. Puu- ja energiajäte erotetaan ja poltetaan. Myös metalliosat 
poistetaan esineistä, kertoo Berg. 

Viime vuonna kaatopaikalla vastaanotettiin suunnilleen 10 
miljoonaa kiloa materiaalia. Tästä onnistuttiin poimimaan noin 
700 000 kiloa hyötykäyttöön. 

Syvällä vanhoissa kaatopaikoissa löytyy kaikenlaista. Vielä 80-lu-
vulla seudun kaatopaikalle sai viedä mitä tahansa.

- Maailmalla vanhat kaatopaikat nähdään kultakaivoksina ja ih-
miset ovat alkaneet kaivella niitä etsien muun muassa jalometalleja. 
Niin pitkälle emme vielä ole menneet, Berg naurahtaa. n

Taistelu yhteiskunnan hautakammiota vastaan 

Nyt hyötykäytämme 
92,3 prosenttia

• Vuonna 2010 Ekoroskin alueella 
yksityistalouksissa asuvat tuottivat 
291 kg roskia per henkilö. 
• Vielä vuonna 2009 kaatopaikal-
le vietävän materiaalin kansallinen 
keskiarvo oli 46 prosenttia. Sama-
na vuonna vain suunnilleen 10 pro-
senttia kotitalousjätteestä Ekoroskin 
alueella vietiin kaatopaikalle.  

Teksti: Maria Rönnqvist  Lähteet: Eurostat ja Kuntaliitto
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Vaikka ekorosk iloitsee siitä, 

että asiakkaat viime syksynä 

antoivat yhtiölle kouluarvo-

sanan 8,6, löytyy tieten-

kin vielä asioita, jotka voivat 

ärsyttää. asiakaskyselyyn 

vastanneet esittivät seuraa-

vanlaisia toiveita: 

• asTia muoviPusseille 
ekoPisTeissä  
- Aloitamme kaupungeista. Tä-
nä kesänä tällaisia astioita tulee 
suunnilleen viisi Pietarsaareen 
ja Kokkolaan, kertoo kenttäesi-
mies Mats Koivusalo. 

• PahviasTia 
ekoPisTeeseen  
- Uuden 2012 voimaan astuvan 
jätelain mukaan paperin ja pah-
vin tuottajavastuun on oltava 
100 prosenttia. Tulevaisuudes-
sa tuottajayhteisöt päättävät 
kuinka monta paperi- ja pah-
viastiaa ekopisteissä on oltava, 
kertoo toimitusjohtaja Olli Ahl-
lund. Kartonkia saa laittaa myös 
vaaleaan roskapussiin tai viedä 
hyötykäyttöasemalle, muistut-
taa toimitusjohtaja Olli Ahllund. 

• ekoPisTeen TYhJennYs 
useammin 
- Paperinkeräys Oy:n on tuotta-
javastuunsa mukaisesti tyhjen-
nettävä paperi- ja pahviastiat. 
Paperinkeräyksellä on oma tyh-
jennysaikataulunsa. Lasi-, pa-
risto- ja metalliastiat täyttyvät 
epäsäännöllisesti ja on vaikeaa 
kokonaan välttää sitä, että jo-
kin astia on joskus liian täynnä, 
Koivusalo selittää.  

• PidemmäT aukioloaJaT  
- Seuraamme jatkuvasti hyöty-
käyttöasemien jäte- ja asiakas-
määrää. Jos lopetat työnteon 
neljältä tai viideltä voit mah-
dollisesti ehtiä käymään hyö-
tykäyttöasemalla. Lisäksi 
useimmat asemat ovat avoin-
na ainakin yhtenä lauantaina 
kuukaudessa. Tällä hetkellä tar-
kistamme työaikoja, joten on 
mahdollista että aukioloaikoja 
muutetaan pian taas, sanoo toi-
mitusjohtaja Olli Ahllund. 

• käYTännöllisemPiä 
kansia ekoPisTeiden 
asTioissa 
- Kannet ovat sellaisia kun ne 
ovat siksi, että ne eivät jäisi au-
ki, jolloin syväastioihin sataisi 
tai pääsisi lunta, kertoo Koi-
vusalo.

Jotkut asiakkaat ovat ky-
syneet meiltä, miksi hyö-
tykäyttöasemalta ei saa 

viedä tavaroita kotiin.  Sehän 
olisi luonnollinen osa hyöty-
käyttöä. 

Ekoroskin tuottajayhteisöjen 
kanssa tekemä sopimus ei salli, 
että yhtiö luovuttaa sähkö- tai 
elektroniikkatavaroita tai edes 
osia niistä asiakkailleen. Kun 
asiakas tuo laitteen hyötykäyt-
töasemalle, hän samalla valitsee 
tuotteen palauttamisen tuotta-
jalle. 

Hyöytykäyttöasemalle tuo-

dut tietokoneet voivat lisäksi si-
sältää yksityisyyttä loukkaavaa 
tietoa.

Ekorosk vastaa sekä henki-
lökunnan että asiakkaiden tur-
vallisuudesta asemilla.  Jos joku 
esimerkiksi loukkaantuu kii-
vetessään konttiin tai huomaa 
että on saanut vaarallisia ainei-
ta päällensä tavarasta, jonka on 
tuonut asemalta, Ekorosk kan-
taa vastuun. Taatakseen tur-
vallisuuden ja joustavuuden, 
Ekorosk on päättänyt tehdä yh-
teistyötä hyötykäyttö- ja työkes-
kus Retron kanssa Pietarsaaressa 

ja Ekocenterin kanssa Kokkolas-
sa. Asiakas valitsee itse haluaa-
ko hän lahjoittaa tavaroita näille 
keskuksille. Kaupunkien hyöty-
käyttöasemilla on erilliset kopit 
tätä tarkoitusta varten. Huone-
kalut, kotielektroniikka ja vaat-
teet kunnostetaan ja myydään 
edullisesti Retrossa ja Ekocen-
terissä. 

Retro ja Ekocenter voivat kul-
jettaa tavaroita molempiin suun-
tiin. Tavarat haetaan ilmaiseksi 
asiakkaan kodista, mutta löytö-
jen kotiin tuomisesta on mak-
settava pieni summa. n 

tavaRoiDen ottaMinen 
HYötYkäYttöaseMalta

Käytännölli-
sempiä 
kansia,
kiitos!

KYNTTILÄT. Nykyään useimmat hautakynttilät 
koostuvat kokonaan muovista (ja steariinista). Tä-
mä merkitsee, että koko kynttilä on energiajätettä. 
Jos kynttilässä on metalliosia, esimerkiksi kansi, se 
on irrotettava ja heitettävä metallinkeräysastiaan. Jos 
suurin osa kynttilästä on lasia, se heitetään lasinke-
räysastiaan vaikka sisällä olisi vielä steariinia jäljellä. 

KUKAT JA KORISTEET. Jos muoviosat voi-
daan irrottaa kukkavihoista, ne on heitettävä ener-
giajäteastiaan. Kukat ovat biojätettä. 

Huom! Jos seppeleessä on kukkia, muoviosia ja 
se on lisäksi sidottu rautalangalla, koko seppele on 
kaatopaikkajätettä. 

Metallikansi otetaan pois ja se laitetaan metalliastiaan. Ta-
louspäällikkö Virpi syväjärvi Evijärven seurakunnasta ilah-
tui, kun hän kävi hautausmaalla toukokuun puolessa välissä. 
Hän oli tyytyväinen siivoustalkoiden lopputulokseen.

Miten hautausmaalla on lajiteltava

Nyt hyötykäytämme 
92,3 prosenttia

reTro
Vaunusepäntie 17, Pietarsaari
Liikkeen puhelin-
numero 050 553 3071, 
kuljetus 050 338 2308 
www.retrocenter.fi

ekocenTer
Yrittäjäntie 5-7, Kokkola
Liikkeen puhelin-
numero 050 528 0526, 
vastaanotto 050 325 5300 
www.ekocenter.fi

”Retro on ihan okei työpaikka.” Joni Blomqvist on työskennellyt puoli vuotta Retron kierrätys- ja työkeskuksessa. Hän on tullut siihen 
tulokseen, että opiskelee tarjoilijaksi. Kuvassa oleva LP-soitin on saanut verstaassa uuden elämän ja se tullaan myymään.
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hyVä tietää

Pikku hiljaa on taas aika kerätä vaarallista jätettä, jota ennen 
kutsuttiin ongelmajätteeksi. Syyskuussa Ekoroskin henkilö-

kunta tulee kiertämään koko toiminta-alueen ekopisteissä. Tar-
koista ajoista ja paikoista ilmoitetaan myöhemmässä vaiheessa 
lehdissä ja kotisivullamme www.ekorosk.fi. 

Vaarallinen jäte jätetään sen puolen tunnin aikana, kun hen-
kilökunta on paikan päällä ekopisteissä. Vaarallista jätettä ei saa 
jättää maahan odottamaan. 

Toivomme, että jäte jätetään alkuperäispakkauksessaan. Jos 
sinulla esimerkiksi on nesteitä, joita et pysty tunnistamaan, Eko-
roskilla ei ikävä kyllä ole oikeuttaa ottaa sitä vastaan.

Voit jättää kaikki kemikaalit, meikkituot-
teet, maalit, öljyt, loisteputket, energiansäästö-
lamput, jää- ja pakastekaapit, kotielektroniikan, 
paristot ja akut ilmoitettuina ajankohtina. Yllä 
mainitut jätteet saa luonnollisesti viedä myös 
hyötykäyttöasemalle.   

Liedet, tiski- ja pesukoneet on vietävä hyöty-
käyttöasemalle. n

Jos haluat eroon 
räjähteistä tai 
hätäraketeista, 
ota yhteys 
poliisiin!

Sinä valokuvaajana?
Nopeat asiakkaat ehtivät vielä mukaan valokuvauskilpailuumme, joka 
päättyy ensimmäinen heinäkuuta. Peräänkuulutamme digitaalisia valoku-
via, jotka sopivat julkaistaviksi vuoden 2012 seinäkalenterissamme. Halu-
amme näyttää kulttuurimaisemia koko toiminta-alueeltamme. Jokainen 
saa osallistua korkeintaan kolmella valokuvalla, jotka on otettu maksi-
maalisella resoluutiolla. Julkaistusta kuvasta maksamme 30 euroa. Tar-
kista, että sähköpostiohjelma ei pienennä kuvatiedostoja. Lähetä kuvat 
yhteystietoinesi osoitteeseen info@ekorosk.fi. n

Tietoa useilla eri kielillä
Sinulla ehkä on joku tuttavapiirissäsi, joka tarvitsee lajittelutietoa venä-
jän, ranskan, kiinan tai bosnian kielellä. Yllä mainituille kielille käännetty 
kodin jäteopas on nyt kotisivullamme www.ekorosk.fi. Englanninkielisestä 
oppaasta on jo aikaisemmin tehty sekä painettu että sähköinen versio. n

Isä antoi viisivuotiaan poikansa 
odottaa auton ulkopuolella hä-
nen ajaessa autoaan eteenpäin 
kohti metalli- ja energiajätteen 
konttia hyötykäyttöasemalla. 
Poika alkoi juosta auton perässä. 
Hän kompastui ja kaatui niin 
että jalka joutui auton ja perä-
kärryn väliin. Isä ehti reagoida ja 
pysäyttää auton viime tingassa.  

Hyötykäyttöaseman ei tarvit-

se jäädä viimeiseksi asemaksi. 
Viime vuosina asemilla on ikä-
vä kyllä useita kertoja syntynyt 
vaarallisia tilanteita, joissa lap-
sia on ollut mukana. Estääkseen 
onnettomuuksien sattumisen 
asemilla Ekorosk pyytää henki-
lökuntaansa raportoimaan kaik-
ki läheltä piti tilanteet. Tiesitkö, 
että hyötykäyttöasemat luoki-
tellaan teollisuusalueiksi?  

VIhJE! Selitä etukäteen lap-
sellesi, että hänen on istuttava 
autossa niin kauan kun olet-
te hyötykäyttöasemalla. Lupaa 
tarvittaessa lapselle pieni palk-
kio, jos hän tottelee. Ja viimei-
senä mutta ei vähiten tärkeänä 
asiana: Lajittele roskasi etukä-
teen niin sinun ei tarvitse juosta 
edestakaisin hyötykäyttöasemal-
la. n

Syksyllä järjestämme jälleen tuik-
kujahti-kilpailun. Silloin ala-asteen 
luokat saavat kerätä mahdollisim-
man monta tuikkukynttilän alu-
miinikuorta. Alumiini on kiitollinen 
materiaali hyötykäyttöön ja se 
kuuluu ekopisteen metalliastiaan. 
Tulemme hyvissä ajoin lähettä-
mään kouluille tiedotuskirjeen, jo-
ka sisältää aikataulun. n

kasvispullo itämässä

seitsemän oikein
Oikea vastaus sivun 4 visaan

 Vaaleaan pussiin ekopisteeseen Mustaan pussiin

Kissanhiekka     X
Tupakantumpit  X
Märkä talouspaperi  X
Pölynimuripussit  X
Vaipat ja siteet     X
Tahmaiset muoviset, 
paperiset tai kartonkiset  
ruokapakkaukset

Lasi- tai metallipurkit   X

X

pysythän autossa?

Tuikkujahti 
tekee
comebackin

SyySkuuSSa kerääMMe vaa-
raLLiSTa JäTeTTä Ja LaiTTeiTa

Virvoitusjuomavalmistaja Pep-
si väittää, että se on murtanut 
koodin kuinka valmistetaan 
100 prosenttisesti kasveista val-
mistettuja pulloja. Pepsi aikoo 
kokeilla uutta tuotetta vuonna 
2012. Yrityksen mukaan uu-
den pullon ekologinen jalanjäl-

ki on pienempi kuin nykyisten 
muovipullojen. Tarkkoja luku-
ja tälle ei ole ilmoitettu. Vähän 
aikaa sitten kilpailija Coca Co-
la kukkoili sillä, että he pysty-
vät valmistamaan pulloja, joista 
30 prosenttia koostuu kasveis-
ta. n
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Valitessasi e-laskun tavallisen paperilaskun sijaan teet hyvän ympä-
ristöteon, jos postinvälittäjää Itellaa on uskominen. Itella on antanut 
Natural Interest-yrityksen verrata e-laskun ja paperilaskun hiilidiok-
sidipäästöjä. E-laskun hiilidioksidipäästöt ovat 5 gramma, kun taas 
paperilaskun päästöt ovat 50 grammaa. E-laskun päästöt ovat sel-
västi vähentyneet viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2008 e-laskun 
päästöt olivat vielä 30 grammaa. Vähennys johtunee tehostetuista 
sähköisistä prosesseista ja palvelinten optimoidusta kapasiteetista. 
Paperilaskun päästöt ovat suurin piirtein polkeneet paikoillaan. n

Muistathan että voit panna vaa-
leaan pussiin sinne mahtuvat 
tekstiilit? Esimerkiksi rikki-
näiset housut mahtuvat 
hyvin 40 litran pussiin. 
Sukkahousut on leikat-
tava pariin palaan, jot-
ta ne eivät juuttuisi 
energiajätteiden 
murskaajaan. Kaik-
ki kengät, nahka- ja 
sadevaatteet on edelleen 
vietävä hyötykäyttöasemalle. n

Hyötykäyttöasemien aukioloajat:
ALAHÄRMÄ
Kuoppalantie 18
Avoinna maanantaina klo 14-18 ja torstaina 
klo 12–18 ja kuukauden kolmantena 
lauantaina klo 10–13

ALAVETELI
Murikantie 405
Avoinna tiistaina klo 14–18 ja kuukauden 
toisena lauantaina klo 10–13

EVIJÄRVI
Kärritie 8
Avoinna keskiviikkona klo 14–18 ja 
kuukauden neljäntenä lauantaina klo 10–13

JEPUA
Pensalantie 190
Avoinna keskiviikkona klo 14–18 ja 
kuukauden kolmantena lauantaina klo 10–13

KAUSTINEN
Vissavedentie 6
1.4 ja 1.10 välisenä aikana avoinna maanan-
taisin ja keskiviikkoisin klo 12–18. Muut maa-
nantait ja keskiviikot klo 14-18. Kuukauden 
viimeisenä lauantaina klo 10–13

KOKKOLA
Terminaalikatu 11
Avoinna arkisin klo 8–18 ja lauantaisin klo 
9–13

KORTESJÄRVI
Ollinkankaantie 94
Avoinna torstaina klo 14–18 ja kuukauden 
toisena lauantaina klo 10–13

KRUUNUPYY
Krokforsintie 24
Avoinna torstaina klo 14–18 ja kuukauden 
ensimmäisenä lauantaina klo 10–13, 1.4.-1.10. 
välisenä aikana torstaisin klo 12-18

KÄLVIÄ
Kruutikellarintie 5–7
1.4 ja 1.10 välisenä aikana avoinna torstaisin 
klo 12–18, muina torstaina klo 14.18. 
Kuukauden neljäntenä lauantaina klo 10–13

LOHTAJA
Kirkonkylän teollisuusalue
Avoinna keskiviikkona klo 14–18 ja 
kuukauden toisena lauantaina klo 10–13

LUOTO
Granvägen
Avoinna tiistaina klo 14–18 ja kuukauden 
ensimmäisenä lauantaina klo 10–13

MUNSALA
Eteläinen Munsalantie 222
Avoinna perjantaina klo 14–18 ja kuukauden 
neljäntenä lauantaina klo 10–13

ORAVAINEN
Teollisuustie 8
Avoinna tiistaina klo 14–18 ja kuukauden 
toisena lauantaina klo 10–13

PIETARSAARI
Pirilö
Launisaarentie 90
Avoinna arkisin klo 8–18 ja lauantaisin klo 
9–13

PURMO
Purmontie 635
Avoinna torstaina klo 14–18 ja kuukauden 
toisena lauantaina klo 10–13

RÄYRINKI
Patanantie 331
1.11 ja 30.3 välisenä aikana avoinna 
kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena 
tiistaina klo 12-16, muut kuukauden 
ensimmäiset ja kolmannet tiistait klo 14–18

SMÅBÖNDERS
Småböndersintie
Avoinna keskiviikkona klo 10–13

TEERIJÄRVI
Ekokuja 1
Avoinna keskiviikkona klo 14–18 ja 
kuukauden kolmantena lauantaina klo 10–13

ULLAVA
Toholammintie 169
Kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina 
klo 14-18

UUSIKAARLEPYY
Myllytie 15
Avoinna maanantaina klo 14-18, torstaina 
klo 12–18 ja  kuukauden ensimmäisenä 
lauantaina klo 10–13

VETELI
Äijäpatintie 8
Avoinna tiistaina klo 14–18 ja kuukauden 
ensimmäisenä lauantaina klo 10–13

ÄHTÄVÄ
Urheilukentäntie 90
Avoinna tiistaina klo 14–18 ja kuukauden 
ensimmäisenä lauantaina klo 10–13

Tarkista mahdolliset aukioloaikojen 
muutokset osoitteessa www.ekorosk.fi

Vai niin, kaikki tuhka on siis 
vietävä hyötykäyttöasemalle, 
mutta kuinka sinne viitsisi ajaa 
niin usein kuin pitäisi, jos päi-
vittäin polttaa puita ja tuhkaa 
syntyy paljon?   

- Voit esimerkiksi hankkia 
suuren metallitynnyrin ja käyt-
tää sitä säilytysastiana. Siinä sai-
si mielellään olla myös kansi, 
sanoo palomies Mats Åstrand 
Kokkolan paloasemalta. 

Tyhjä öljytynnyri kelpaa hy-
vin. Sellaisen kiltisti kysyvä saa 
esimerkiksi lähimmältä huolto-
asemalta. Muoviämpäriä ei pi-
dä käyttää. 

- Viime vuosina monta taloa 
on palanut siksi, että ihmiset säi-
lyttävät tuhkan muoviämpärissä. 
Olemme myös saaneet hälytyk-

siä, kun jäteautoissa on palanut, 
sanoo Åstrand. 

Ongelmana on, että tuhka voi 
syttyä palamaan useita vuorokau-
sia siitä kun se on tyhjennetty ta-
kasta. Paljain silmin ei voi erottaa 
kaikkia mahdollisia tuhkassa ky-
teviä kokkareita. Erityisen petol-
lista tuhka on jos se on mustaa ja 
sisältää mustia kokkareita. 

Tuhkan on oltava täysin jääh-
tynyttä, kun se pannan metal-
liastiaan. Kokkareet syttyvät 
helposti palamaan, jos niiden 
ympärillä on kuohkeaa harmaa-
ta tuhkaa. Harmaa tuhka on 
kuollutta tuhkaa. 

Tuhka-astiaa ei pidä säilyttää 
sisätiloissa eikä esimerkiksi lä-
hellä talon seinää.  

- Kokemus on osoittanut, että 

Hyötykäyttöasemien
osoitteet ja aukioloajat

Varo tuhkaa
Teksti: Maria Rönnqvist

Napita auki 
viimeistä kertaa

e-laskuista todella  
pienet päästöt

ethän heitä tuhkaa takasta 
tai puukattilasta roskapus-
siin? kaikenlainen tuhka 
lasketaan kaatopaikkajät-
teeksi, joka on vietävä hyö-
tykäyttöasemalle. Harmaa 
tuhka on kuollutta, mutta 
musta tuhka voi leimahtaa 
tuleen parin päivän pääs-
tä varsinkin, jos se sisältää 
mustia kokkareita. tuhka 
roskapussissa merkitsee va-
kavaa palovaaraa kodissa, 
jäteautossa ja ekoroskin la-
jitteluhallissa. lisäksi tuhka 
pölisee ja huonontaa lajit-
teluhallin työolosuhteita.

Sinun on käytettävä metalliastiaa, esimerkiksi metallitynnyriä, 
tuhkan säilyttämiseen. Turvallisinta säilyttäminen on, jos tynnyri 
on kannellinen, sanoo palomies Mats Åstrand Kokkolassa.

tuhka-astiaa on säilytettävä tar-
peeksi pitkän matkan päässä ta-
losta, sanoo Åstrand. 

Myös puutarhassa tuhka voi 
sytyttää ympäristön. Åstrand 
tietää useampia piha- ja ruohik-

kopaloja, jotka ovat alkaneet sii-
tä, että joku on kaatanut tuhkaa 
puutarhaan. n
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Mitä kesämökillä syn-
tyneelle ulosteelle 
on tehtävä? Luodon 

ympäristönsuojelusihteeri Sofia 
Zittra-Bärsund vastaa.

– Jäte huusista on kompostoi-
tava paikan päällä. Vaihtoehtoi-
sesti voidaan pyytää urakoitsijaa, 
jolla on lupa käsitellä wc-jätettä, 
hakemaan kuorman. 

Minkälaista huusia suositte-
let? 

– Kompostoivat kuivakäymä-
lät vaikuttavat mielestäni yksin-
kertaisimmilta. Ei tarvita sähköä 
eikä ylimääräistä vettä. Usein ih-
miset ovat huolestuneita siitä, 
että käymälöiden ympärillä al-
kaisi haista, mutta siinä tapauk-
sessa ei ole huolehdittu siitä, että 
ilmanvaihto toimii. Käymälässä 
on oltava ilmaputki joka kulkee 
keräysastiasta asti ja katon lä-
pi raittiiseen ilmaan. Silloin ei-
toivottu haju ei pääse paikkaan, 
jossa istutaan. Turpeen tai sa-
hanpurujen lisääminen jokaisen 
käynnin jälkeen on myös tärke-
ää. Kalkkia ei pidä lisätä silloin 
kompostointiprosessi pysähtyy 
ja hajua syntyy aivan varmasti. 

Saako ulostejätteen kaivaa 
maahan?

- Ei. Maa ja vesi voi saastua. 
Maahan kaivettu massa liukenee 
ja kompostointiprosessi, joka 
vaatii happea, ei pääse käyntiin. 

Zittra-Bärsund kehuu käymä-
läjätteen lannoituskykyä. Uloste 
ja virtsa kannattaa siis ottaa tal-
teen. 

Jos kuljetusliike, jolla on oi-
keus kuljettaa ulostetta, ei voi 
hakea jätettä ja jos sinulla ei 
ole kompostoivaa kuivakäymä-
lää, voit sekoittaa käymäläjät-

teen hyväksyttyyn kompostiin, 
Sekoita uloste tai osittain kom-
postoitunut uloste kompostiin 
vähän kerrallaan. 

Jos sinulla on vanhanaikainen 
ulkokäymälä yhdellä pöntöllä 
teet seuraavalla tavalla: Lisää tur-
vetta tai sahanpuruja joka käyn-
nin jälkeen suunnilleen vuoden 
tai yhden kesän ajan, jolloin 
kompostointiprosessi luultavasti 
käynnistyy. Kun kesä on loppu, 
siirrä osittain jo kompostoitunut 
materiaali uuteen säiliöön esi-
merkiksi puukehikkoon. Sekoita 
ja lisää mahdollisesti enemmän 
kuiviketta. Sahanpurut, kuivi-
keturve, lehdet, oksat ja vähän 
ruohoa toimii hyvin. Jos lisäät 
liikaa ruohoa massasta voi tulla 
liian tiivis ja mätänemisproses-
si alkaa. Massa saa levätä uudes-
sa paikassa vuoden ja sen jälkeen 
voit käyttää sitä. 

Voit käyttää tuotetta kukkien 
lannoittamiseen tai nurmikon 
kolojen täyttämiseen. Vihannes-
maahan Zittra-Bärsund ei käyt-
täisi sitä. 

– Siinä voi olla bakteereja jäl-
jellä. 

Kukat pitävät virtsasta. Jos 
sinulla on virtsanerotin voit 
laimentaa virtsaa vähän ja lan-
noittaa kukkapenkkejä. Virtsa on 
steriiliä, jos olet itse ollut terve. 

Millä tavoin kesämökkien 
omistajille tiedotetaan mitä hei-
dän on tehtävä wc- ja käymälä-
jätteelleen? Toimiiko tiedotus? 

- Lisää tietoa tarvitaan aina, 
tämä kai koskee useimpia asi-
oita. Jos haluat kysyä jotakin, 
oman kunnan ympäristönsuoje-
lusihteeri on henkilö, jonka puo-
leen sinun on käännyttävä. n

makuasioista 
ei pidä kiistellä 
 
PakasTava käYmälä 
– pakastaa ulosteen 

 
PakeToiva käYmälä 
– uloste jää muovipusseihin 
 
PolTTokäYmälä  
– polttaa ulosteen tuhkaksi 
sähkön avulla 
 
vakuumikäYmälä 
– toimii suljetulla tankilla ja 
huuhtelee erittäin pienellä 
määrällä vettä

Sofia antaa vinkkejä kesäulosteesta
Teksti: Maria Rönnqvist

Ekoroskilla ei ole lupaa 
vastaanottaa esimerkik-
si kesämökkien uloste-
kuormia. Yrityksen ym-
päristöluvassa määrä-
tään, että se ei saa vas-
taanottaa ulostetta. Sitä 
vastoin lasten vaipat voi 
laittaa mustaan pussiin. 
Vaippajätettä syntyy päi-
vittäin kodissa ja se on 
toinen asia kun tynnyri 
ulostetta.     

Härmänmaan oma 4H-
yhdistys levittää ideoi-
ta kestävästä kehityksestä 
kauhavalaisille. Toukokuus-
sa he ovat muun muassa 
järjestäneet kaksi kompos-
tointi-iltaa isoille ja pienille 
alahärmäläisille. 

Jutilan perheen pihalle 
rakennettiin vanhasta tava-
rakontista puutarhakom-
posti.

- Kompostointi ei vaikuta 
olevan erityisen vaikeaa, to-
teaa perheen äiti Miia Jutila. 

Kuvassa vasemmalta Jon-
ne hakala, moona hakala, 
samuel ja matias Jutila.

TäSTä TuLee ”MaTokoMpoSTi” 


