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EKOPISTE�

Alumiinifoliot ja -kupit kuuluvat 
ekopisteen metalliastiaan. Jos pa-
net ne vaaleaan pussiin, ne revi-
tään rikki kierrätyspolttoaineeksi. 
Sellaiseen käyttöön ne eivät sovi.  

Kun vaaleat pussit revitään 

rikki Ab Ewapower Oy:n lai-
toksessa, magneettinen metalli 
suodattuu automaattisesti pois. 
Magneettisuodatus ei kuitenkaan 
tehoa alumiiniin, jolloin siitä tu-
lee osa Alholmin Kraftissa poltet-

tavaa kierrätyspolttoainetta.  
Lämpötila voimalaitoksessa 

on 850–900 astetta, mutta alu-
miini sulaa jo suunnilleen 660 
asteessa. Siksi alumiinia sisältä-
vä kierrätyspolttoaine aiheuttaa 

kerrostumia, tukkoja ja korroo-
siota kattilan tulistimissa.   

Pane siis alumiinifoliot ja  
-kupit samaan pussiin ekopis-
teelle menevien säilykepurkkien 
ja muun metallin kanssa! n

Alumiini vaaleissa pusseissa 
aiheuttaa ongelmia voimalaitoksessa  

Järjestämme jälleen tänä tal-
vena suositun ja paljon 
toivotun Tuikkujahdin kou-

lulaisille. Tuikkujahdin tarkoi-
tuksena on kierrättää kaikkien 
poltettujen tuikkujen alumiini-
kupit. Tuikkujahtiin voivat osal-
listua kaikki Ekoroskin alueella 
toimivat ala-asteet. Osallistuja 
on koululuokka. 

Kilpailuaika on 1.11.2011–
31.1.2012. Ilmoittautumi-
set otetaan vastaan marraskuun 
aikana osoitteessa johanna.
pesola(a)ekorosk.fi. Ilmoittakaa 
myös luokan oppilasmäärä. Ke-
rättyjen alumiinikuppien mää-
rä ilmoitetaan Johanna Pesolalle 
viimeistään 10.2.2012.

kierrättäjämestarit

Tuikkujahdin pääpalkinto on 
luokan elämyspäivä Pietarsaa-
ressa. Silloin vieraillaan Ekoros-
killa, syödään pizzaa ja käydään 
elokuvissa. Bussikuljetus kuuluu 
palkintoon. Kaikki osallistujat 
palkitaan hienolla ”Olen kier-
rättäjämestari” -rintamerkillä. 

Pääpalkinnon voittaa se luokka, 
joka on kerännyt eniten tuik-
kuja suhteutettuna oppilasmää-
rään.

Viime kerralla kilpailuun 
osallistui 692 oppilasta, jot-
ka keräsivät yhteensä huimat  
109 519 tuikkukuppia. Nyt läh-
demme tietenkin yrittämään yhä 
parempaa tulosta!

Tuikkujahti järjestettiin Suo-
messa ensimmäisen kerran 
vuonna 2008 Ekoroskin toimes-
ta. Tulevana talvena Tuikkujah-
ti järjestetään jo laajemmin eri 
puolilla Suomea useiden kun-
nallisten jätehuoltoyhtiöiden 
toimesta. Ekorosk järjestää Tuik-
kujahdin nyt kolmatta kertaa. n

Tiesitkö?
•	Alumiini	on	täydellinen	

materiaali	hyötykäyt-
töön.		Alumiinin	val-
mistamiseen	kuluvasta	
energiasta	säästetään	95	
%,	jos	alumiini	valmis-
tetaan	hyötykäytetystä	
materiaalista	verrattuna	
siihen,	että	se	valmiste-
taan	uudesta	raaka-ai-
neesta.

	
•	Myös	ohuet	alumiinista	

valmistetut	jogurtti-	ja	
viilipurkin	kannet	on	laji-
teltava	metallina.	

	
•	Alumiini	on	tavallisin	

metalli	maankuoressa	ja	
se	on	hapen	ja	piin	jäl-
keen	kolmanneksi	yleisin	
alkuaine	maassa.		

	
•	1800-luvun	alussa	alu-

miinia	oli	niin	vaikea	
valmistaa,	että	metalli	
oli	kalliimpaa	kuin	kulta.	
Hinta	laski	1859	jälkeen,	
kun	kallis	kalium	voi-
tiin	korvata	halvemmalla	
natriumilla.	

 

 

Lähde: Mattson, Nyborg, Nylund 

ja Olefjord: Materialteknik - Kor-

rosion (1998).

Odotettu Tuikkujahti 
järjestetään jälleen

Heitä	alumiinikupit	ja	-foliot	ekopisteen	metalliastiaan.	

Roska-auto	tyhjentää	Tuikkujahdin	saldon	metallikonttiin.
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Seudun tämänhetkisistä ympä-
ristöinvestoinneista suurin on 
ehdottomasti biokaasulaitok-
sen rakentaminen Kokkolaan. 
Kustannukset yhdessä Kokkolan 
jätevedenpuhdistamon kanssa hi-
povat 30 miljoonaa euroa. Biokaasulaitoksen ansiosta sakokaivolietteen 
käsittely tulee teknisesti huomattavasti paremmaksi, ja muutos näkyy 
merkittävästi myös ympäristövaikutuksissa.

Samalla biokaasulaitos vahvistaa Ekoroskin toimintatapaa tehdä laa-
jaa yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Toiminta on maakuntien 
rajat rikkovaa, ja kaikki osapuolet pääsevät hyötymään yhteistyöstä. 
Biokaasulaitos on kolmen pääosakkaan ja kolmen pienosakkaan kes-
ken toteutettava hanke. Yhteinen ratkaisu puhdistamolietteen käsitte-
lyssä on järkevä, sillä osakkailla on mahdollisuus nostaa käsittelytasoa 
edullisesti verrattuna ostopalveluihin, joita useat kunnat vielä toistaisek-
si käyttävät.

Ekoroskin filosofiaan kuuluu, että jätteeksi luokiteltavaa raaka-ai-
netta hyötykäytetään niin pitkälle kuin mahdollista. Biokaasuproses-
sissa lietteestä saadaan kaikki hyöty irti. Biokaasu tullaan käsittelemään 
omalla laitoksella ja sen energiasisältö saadaan tal-
teen sähkön ja lämmön muodossa. 

Tässä lehdessä biokaasulaitoksen toimintaa esi-
tellään sivulla neljä, ja pidämme asiakkaamme 
jatkossakin ajan tasalla hankkeen etenemisestä. 
Seuraava lehti ilmestyy keväällä, jolloin laitoksen 
koekäyttö alkaa. Laitoksen varsinainen käyttö läh-
tee käyntiin syksyllä 2012.

Olli Ahllund
Toimitusjohtaja

Merkittävää 
yhteistyötä yli 
maakunta-
rajojen

Ekoroskin yritysneuvoja Marko 
Berg kertoo, että asiakkailta tulee 
usein kysymyksiä suojakäsineiden 

oikeasta lajittelusta. Suojakäsineet ovat 
hyvin yleistä yritysten jätettä mm. sairaa-
loiden, keittiöiden ja kampaamoiden ta-
holta. Suojakäsineistä eniten käytettyjä 
ovat vinyylikäsineet, jotka ovat materiaa-
liltaan PVC-muovia.

 vinyylikäsineet kuuluvat 
aina kaatopaikkajätteeseen

PVC-muovin lajittelu poikkeaa muista 
muoveista. PVC kuuluu kaatopaikkajät-
teeseen. PVC-muovin tunnistaa yleensä 
tuotteessa nuolikolmion sisällä olevas-
ta numerosta 03. Vinyylihanskoista vali-
tettavasti numero usein puuttuu, mutta 
vinyylihanskat ovat aina PVC-muovia, 
joten niiden loppusijoituspaikka on aina 

kaatopaikka. Käsineiden paketissa lukee, 
jos ne ovat vinyylihanskat. Muut muovit 
sopivat energiajätteeseen (vaaleaan pus-
siin) ja päätyvät poltettavaksi. 

- Väärin lajiteltuna vinyylihans-
kojen PVC-muovista vapautuu poltet-
taessa erittäin vaarallisia myrkkyjä ja ne 
myös vahingoittavat jätteenpoltossa käy-
tettäviä polttokattiloita, Berg kertoo.

Vinyylihanskojen lisäksi käytössä on 
kumista valmistettuja lateksikäsineitä ja 
nitriilikäsineitä, joiden osuus toimenpi-
dekäsineinä on kuitenkin hyvin pieni. 
Nämä on lajiteltava myös kaatopaikkajät-
teeseen. Ainoastaan mikkihiirihanskoiksi 
kutsutut ohuet ja materiaaliltaan muovi-
pussimaiset käsineet soveltuvat energia-
jätteeseen. Suojakäsineillä on paljon eroja 
mm. suojauskyvyssä ja allergisoinnissa, 
joten ennen käyttöönottoa on syytä tu-
tustua käsineiden ominaisuuksiin. n

Teksti ja kuva: Annika Haukkasalo

Tuula	Kujala	Keski-Pohjanmaan	keskussairaalan	laboratoriossa	näyttää,	kuinka	heillä	kerä-
tään	suojakäsineet	erilleen.
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Biokaasulaitos, joka ra-
kennetaan samanaikai-
sesti Kokkolan Veden 

puhdistamon kanssa Ykspihla-
jan satama- ja teollisuusalueella, 
käynnistää prosessin keväällä.

Laitoksessa tullaan käsitte-
lemään Kokkolan, Pietarsaa-
ren, Kruunupyyn, Evijärven ja 
Oravaisten puhdistamoliettei-
tä sekä lietettä niistä Ekoroskin 
toiminta-alueen haja-asutusalu-
eiden lietekaivoista, jotka eivät 
aikaisemmin ole liittyneet puh-
distamoon. Laitoksessa tullaan 
käsittelemään myös pieni osa 
teollisuuden lietteistä. Hanke 
mahdollistaa lietteen hyötykäy-
tön järkevällä tavalla. Palveluiden 
ostaminen muualta on laskettu 
maksavan enemmän.  

Biokaasulaitos tulee maksa-
maan reilut 10 miljoonaa euroa. 
Hanketta rahoitetaan käyt-
täjämaksuilla. Kokkolan Ve-
si, Pietarsaaren Vesi sekä Ab 
Ekorosk Oy ovat perustaneet 

Pohjanmaan Biokaasu Oy:n. 
Myöhemmin Evijärven, Vöy-
rin (Oravaisten osa kunnas-
ta) ja Kruunupyyn vesilaitokset 
liittyivät mukaan vähemmistö-
osakkaina.

Laitoksen tuottama lämpö 
käytetään kokonaisuudessaan 
mädätysprosessin lietteen läm-
mittämiseen. Tuotetusta sähkös-
tä kolme neljäsosaa johdetaan 
runkoverkkoon ja yksi neljäsosa 
käytetään itse laitoksessa. Vuosi-
tasolla laitoksen lasketaan tuot-
tavan suunnilleen 8000 mW/h. 
Mädätysjäännös käytetään 
maanparannusaineena ja sillä 
peitetään Storkohmon kaatopai-
kan vanhempi osa.

Claus Svenfors, joka on vas-
taava työnjohtaja Ab Tallqvist 
Infra Oy:ssä sanoo, että raken-
nustyö noudattaa aikataulua. 
Itse rakennus valmistuu huhti-
kuussa. Silloin prosessin käyn-
nistäminen alkaa, niin että 
kaikki toimii kunnolla syksyllä. 

Ensi vuoden lokakuun lopussa 
laitoksen on oltava valmis luo-
vutusta varten.  

Tänä syksynä rakennustyö-
maalla työskenteli 15-20 henki-
löä työnjohtajien lisäksi. Silloin 
betoniseinien valu oli täydes-
sä käynnissä. Rakennuksen 
korkeimmat kohdat tulevat ole-
maan 15 metriä korkeita ja re-
aktorisiilot, joissa itse prosessi 
tapahtuu, tulevat olemaan 24 
metriä korkeita. Lähemmäs 400 
tonnia vahvistusterästä tulee ku-
lumaan valuprosessiin. Raken-
nuksen pinta-ala tulee olemaan 
suunnilleen 830 neliömetriä, jos 
siiloja ei lasketa mukaan. Laitok-
sen tekninen elinikä on suunnil-
leen 20 vuotta. 

lietekaivo on  
tyhjennettävä vähin-
tään kerran vuodessa 

Onko sinulla lietekaivo? Siinä 
tapauksessa sinä ehkä olet jo so-

pinut lietteenkuljettajan kans-
sa lietteesi kuljettamisesta. Jos 
et vielä ole tehnyt tätä, katso lis-
taamme hyväksytyistä lietteen-
kuljetusyrityksistä verkkosivulla 
www.ekorosk.fi. Valitse vasem-
massa marginaalissa otsikko 
Urakoitsijat ja napsauta tämän 
jälkeen kohtaa Lietteenkuljetta-
jat. Voit valita urakoitsijat oman 
asuinpaikkakuntasi mukaan. Jos 
et käytä Internetiä, voit soittaa 
meille puhelinnumeroon (06) 
781 4500.

Ekoroskin toiminta-alueella 
lietteenkuljetukset asuinkiinteis-
töjen sako- ja kokoomakaivois-
ta toimii samojen periaatteiden 
mukaan kuin vakituisten asun-
tojen jäteastioiden tyhjennys. 
Kiinteistönhaltija sopii itse pai-
kallisen kuljettajan kanssa kotita-
louden tai asuntoyhtiön sako- ja 
kokoomakaivojen tyhjentämi-
sestä. 

Kunnallisten jätteenkäsittely-
määräysten mukaan asuntokiin-

teistöjen sako- ja kokoomakaivot 
on tyhjennettävä vähintään ker-
ran vuodessa. 

laskutus muuttuu

Nykyään lietekaivojen sisällös-
tä määrätään jätelaissa. Jätekai-
vot on tyhjennettävä vähintään 
kerran vuodessa. Pohjanmaan 
jätelautakunta välittää nämä val-
vontatiedot kunnan ympäristö- 
viranomaisille. Jätelautakunnan 
tehtävänä on myös hoitaa tyh-
jennysten laskuttaminen. Jäte- 
lautakunta on antanut lasku-
tustehtävän Ekoroskille, joka 
tällä hetkellä laatii rekisteriä lie-
tekaivoista ja niiden tyhjennyk-
sestä. 

Laskutus tulee näkymään eri-
laisena keväästä 2012 lähtien. 
Ekorosk tulee laskuttamaan sa-
kokaivolietteen käsittelystä, ja 
kuljetusliikkeet laskuttavat jat-
kossa ainoastaan kuljetusosuu-
desta. n

Täällä ulosteemme 
muuttuu sähköksi ja lämmöksi   
Teksti ja kuva: Maria Rönnqvist

Täällä	valetaan	siiloja,	joihin	biokaasulaitoksen	reaktorit	asetetaan.	Kuvassa	työnjohtaja	Claus	Svenfors.
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Kun kotisi elektroniik-
kalaitteet alkaa kai-
vata uutta osoitetta, 

voit viedä ne Ekoroskin hyö-
tykäyttöasemille. Ekoroskin 
toiminta-alueen kaikki 22 hyö-
tykäyttöasemaa ottavat maksutta 
vastaan sähkö- ja elektroniikka-
laitteita. Toimivat laitteet kan-
nattaa toimittaa kierrätyskeskus 
Retroon Pietarsaareen tai Eko-
centeriin Kokkolaan. Elektro-
niikkaromua ovat käytännössä 
kaikki käytöstä poistetut sähköl-
lä, akulla tai paristolla toimivat 
laitteet. 

valtaosa  
hyötykäyttöön

Elektroniikkaromu sisältää pal-
jon erilaisia materiaaleja. Oikein 
käsiteltynä valtaosa elektroniik-
karomusta saadaan hyötykäyt-
töön.

- Elektroniikkaromun hyö-
tykäyttöaste vaihtelee 92-99 
% välillä riippuen ser-jakeesta. 
Materiaali saadaan siis hyödyn-
nettyä varsin tarkkaan, iloitsee 
tuottajayhteisö Sertyn toimin-
nanjohtaja Arto Puumalainen.

Elektroniikkaromu hyö-
dynnetään ensisijaisesti raa-
ka-aineena. Muovit ovat olleet 
materiaaleista haasteellisimpia, 
sillä muovilaatuja on paljon eri-

laisia. Elektroniikkaromusta 
poistetaan haitalliset aineet, jot-
ka käsitellään ongelmajätelai-
toksissa.

lähes 10 kg  
elektroniikkaromua 
asukasta kohden

Sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätykseen on tällä hetkel-

lä hyväksytty viisi valtakunnal-
lista tuottajayhteisöä, jotka 
varmistavat jäsentensä elektro-
niikkalaitteiden kierrätyksestä ja 
toimittamisesta jatkokäsittelyyn.  
Ekoroskin hyötykäyttöasemil-
le toimitettu elektroniikkajäte 
matkaa eteenpäin tuottajayhtei-
söjen välityksellä eri käsittelylai-
toksille. 

- Suomessa kerättävän elekt-
roniikkaromun kaikki karke-
akäsittely tapahtuu Suomessa. 
Vain joitain laitteiden osia kä-
sitellään Ruotsissa ja Saksassa, 
Puumalainen esittelee. Luotetta-
vat yhteistyökumppanit ja avoin 
järjestelmä takaavat elektroniik-
karomun oikeanlaisen kierrätyk-
sen ja käsittelyn.

Ekorosk on vastaanottanut 
elektroniikkajätettä viime vuo-
sina 800 000- 900 000 kg vuo-
dessa. Pelkästään syyskuussa 
järjestetyn vaarallisen jätteen ja 
elektroniikkaromun keräyskier-
tueelta saatiin talteen 28 000 kg 
elektroniikkaromua. 

- Suomessa kerätään 
50 000 000 kg elektroniikka-
romua vuodessa, joka on lähes 
10 kg asukasta kohden, Puuma-
lainen selventää. Tuottajayhtei-
söillä on yhteinen koko maan 
kattava keräysverkosto, joka on 
tehty kuluttajan kannalta mah-
dollisimman helpoksi.

Osoitteessa www.kierratys.fi 
voit tarkistaa lähimmän keräys-
pisteesi. n

Elektroniikkaromun matka

Palaute	oli	positiivista	vaarallisen	jätteen	ja	elektroniikkaromun	keräyskiertueella.	Lena	ja	Reijo	Serenius	kertovat	kiertueen	olevan	loistavaa	palvelua,	
kun	Ekorosk	tulee	hakemaan	jätettä	melkein	kotiovelta.

Teksti: Annika Haukkasalo  Kuva: Johanna Pesola
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hyvä tietää

Asiakasneuvoja	Johanna	Pesola	esittelee	Ekoroskin	toimintaa	kauhavalaisille.

Kauhava liittyy Ekoroskin toi-
minta-alueeseen 1.1.2013. 
Ensimmäiset askeleet koh-
ti yhteistyöstä on nyt otettu. 
Ekoroskin asiakasneuvojat Jo-
hanna Pesola ja Marko Berg 
vierailivat Kauhavalla esittele-
mässä Ekoroskin toimintatapaa 
12.10.2011. Kauhavan Mar-
tat kutsuivat ekoroskilaiset pitä-
mään esittelyn, joka oli kaikille 
avoin tilaisuus. Vastaanotto oli 

erittäin positiivinen ja aiheesta 
syntyi hedelmällinen keskustelu. 
Aktiiviset kauhavalaiset kyselivät 
mm. mustien ja vaaleiden pussi-
en lajittelusta, kompostoinnista 
sekä jätemaksuista. Seuraavak-
si asiakasneuvojamme kiertävät 
Kauhavan ja Ylihärmän kou-
luilla esittelemässä oppilaille 
Ekoroskin lajittelumallia. Myös 
asiakaslehden levikki laajenee 
kattamaan koko Kauhavan. n

Kauhava ottaa 
Ekoroskin vastaan 
positiivisin mielin

Painesäiliöt eivät kuulu 
metallijätteeseen
Hyötykäyttöasemille on tullut 
uusi käytäntö, että kaasupullot 
ja sammuttimet kerätään erik-
seen talteen. Mikäli painesäiliöi-
tä päätyy metallikeräykseen, ne 

voivat painepakattuina räjähtää 
ja näin aiheuttaa vaaratilantei-
ta henkilökunnalle jatkokäsitte-
lyssä. 

Pietarsaaren hyötykäyttöase-

man esimies Stig Kjellman kan-
nustaa asiakkaita kääntymään 
lajitteluasioissa asemahoitajien 
puoleen. n

Suomessa on käynnissä uusi tutkimus ruokahävikistä. 
Ympäristöyritys HSY tutki pari vuotta sitten kuinka paljon syö-

mäkelpoista ruokaa kotitaloudet pääkaupunkiseudulla heittivät pois 
kolmen viikon aikana. Tulos osoitti, että silloin heitettiin pois 17 ki-
loa syömäkelpoisia elintarvikkeita per vuosi ja henkilö.  

Nyt Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tutkii 
kuinka paljon taloudet, ruokakaupat ja ravintolat heittävät pois vuo-
dessa. Hanke Foodspill päättyy 2012. 

Ruuan tuottaminen, kuljettaminen ja säilyttäminen ovat kuulem-
ma suurimmat yksittäiset ympäristöön vaikuttavat tekijät. 

MTT:n aikaisempien tutkimusten mukaan suomalaiset heittävät 
joka vuosi pois suunnilleen 20-30 kiloa ruokaa per henkilö. Yksi tär-
keä tekijä, joka voisi kääntää trendin, on jos ruuantuottajat voisivat 
tarjota elintarvikkeita pienemmissä pakkauksissa.   

HSY on liittänyt kotisivullensa Konsta-laskijan. Konsta laskee 
kuinka paljon kasvihuonekaasuja pääkaupunkiseudun kotitaloudet 
tuottavat. Laskijan avulla yritetään valottaa mitä hyötyä siitä on kun 
kuluttaa vähemmän. Vaikka HSY:n toiminta-alueella lajitellaan eri 
tavalla, testi voi toimia myös Ekoroskin asiakkaiden silmien avaaja-
na. Testaa itsesi www.konsta.hsy.fi   n

Ruokahävikkiä 
tutkitaan jälleen

Lähteet: www.naturskyddsforeningen.se (31.8.2011),
Helsingin Sanomat (29.8.2011)

Näin yksinkertaisesti puolitat päästösi 

•	 Valmista joka toinen lounas ja päivällinen pelkistä kas-
viksista (erityisesti naudanliha ja juusto tuottavat paljon 
kasvihuonekaasuja)  

•	 Heitä pois vähemmän ruokaa, käytä tähteet 
•	 Syö ekologista ja lähituotettua ruokaa
•	 Syö sesongin mukaan
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Ekoroskin vuosittaiseen asiakaskyselyyn 
saapui vastauksia tällä kertaa yhteensä 148 
kpl. Vastauksia käsitellään parhaillaan ja tu-
loksia hyödynnetään toimintamme kehit-
tämisessä. Kaikkien vastanneiden kesken 
arvottiin kolme 50 euron arvoista ruokako-
ria ja onni suosi seuraavia henkilöitä: Harri 

Hautala Kokkolasta, Christer Kotka Kruu-
nupyystä sekä Mayvor Liljeström Pietar-
saaresta. Kyselyn toteutti tutkimuskeskus 
CENTRIA. 

Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistunei-
ta! n

Ruokakorin	voittaja	Mayvor	Liljeström	on	iloinen	voitostaan	ja	tyytyväinen	Ekoroskin	
palveluun.	”Ruokakoria	hakiessa	pääsi	samalla	kätevästi	asioimaan	hyötykäyttöasemalla.”

ThE ONE huNdREd ThiNg ChallENgE, josta voit lukea osoitteessa http://guynameddave.com, 

haastaa meidät ajattelemaan kuinka monta tavaraa omistamme. Perustaja, Dave Bruno 

Yhdysvalloista, väittää, että hän on onnistunut vähentämään omaisuutensa 100 tavaraan. 

Normaali suomalainen perhe omistaa kuulemma yli 10 000 esinettä. 

Yksityiset hen-
kilöt maksavat 
lajittelematto-
masta jätteestä
Lajittelemattomalla	jätteellä	tarkoite-

taan	lajiteltavaksi	toimitettua	jätettä,	

joka	sisältää	yli	10	tilavuusprosent-

tia	hyödynnettäviä	jätteitä,	kuten	esim.	

puuta,	metallia,	energiajätettä,	mut-

ta	joka	ei	sisällä	vaarallista	jätettä	eikä	

sähköjätettä.	

Esimerkiksi	remonttia	tehdessä	tai	

taloa	rakentaessa	syntyy	eri	jätelajeja.	

Jos	nämä	kaikki	jätelajit	laitetaan	sa-

malle	lavalle,	siitä	peritään	maksu,	jo-

ka	on	175	€/tn+alv.	Lajittelemattoman	

jätteen	käsittelymaksu	ei	koske	hyöty-

käyttöasemalle	tuotuja	kuormia.

Uusi jätelaki 
voimaan 2012
Uusi	jätelaki	astuu	voimaan	1.5.2012.	

Uudistuksen	tavoitteena	on	ajanmu-

kaistaa	lainsäädäntö	vastaamaan	ny-

kyisiä	jäte-	ja	ympäristöpolitiikan	

painotuksia	sekä	EU-lainsäädännön	

vaatimuksia.

Kuluttajalle	näkyvin	muutos	lienee	

tuottajavastuussa.	Uudet	säännökset	

laajentavat	tuottajavastuuta	siten,	et-

tä	pakkausten	tuottajat	ottaisivat	vas-

tuun	myös	kuluttajien	pakkausjätteistä.	

Lisääntyneen	tuottajavastuun	myötä	

tullaan	arvioimaan,	kuinka	monta	kerä-

yspistettä	on	tarvetta	järjestää	asukas-

ta	kohden.	Tuottajavastuun	muutoksille	

on	varattu	siirtymäajaksi	kaksi	vuotta.

Lähde: www.ymparisto.fi

Lasin hyöty-
käyttö on 
hyvä asia 
Murskatusta	lasista	voi	valmistaa	uut-

ta	lasia	kuinka	monta	kertaa	tahansa.	

Kun	kierrätyslasista	valmistetaan	uutta	

lasia,	säästämme	energian	lisäksi	myös	

raaka-aineita	ja	vähennämme	reilusti	

hiilidioksidipäästöjä.		

Jos	tonni	lasia	valmistettaisiin	

pelkästään	uudesta	raaka-ainees-

ta,	hiilidioksidipäästöt	olisivat	315	kg.	

Murskattua	lasia	käytettäessä	hiilidiok-

sidipäästöjä	ei	synny	ollenkaan,	koska	

murskattu	lasi	ei	sisällä	karbonaatteja.	

(Lähde:	Uusioaines	Oy)

Muista,	että	lasipurkit	kuuluvat	eko-

pisteen	lasiastiaan	eikä	vaaleaan	pus-

siin.	

Asiakkaidemme tyytyväisyyttä
  mitattiin jälleen

Tämän vuoden vaaleiden ja mus-
tien pussien analyysi osoittaa, et-
tä jotkut vaipat joutuvat väärään 
pussiin. Vaipat, siteet ja tampo-
nit on aina heitettävä mustaan 
pussiin.  

Lisäksi on tärkeää tyhjentää 
elintarvikepakkausten sisältö 
mustaan pussiin ennen kuin itse 
pakkaus heitetään pois. Vähän 
likaisen tai märän pakkauksen 
heittäminen vaaleaan pussiin on 
kuitenkin ok.  

Toukokuun aikana Ekorosk 
suoritti vuosittaisen poimin-
ta-analyysin, jolloin avasimme 
600 vaaleaa ja 600 mustaa pus-
sia koko toiminta-alueelta. Poi-

minta-analyysi merkitsee, että 
Ekorosk tutkii kuinka hyvin ih-
miset lajittelevat. Muina aikoina 
vuodesta Ekorosk ei availe ros-
kapusseja. 

Tulos osoitti, että lajittelem-
me biojätteemme vähän parem-
min kuin viime vuonna, jolloin 
86 prosentti jätteistä oli lajiteltu 
oikein. Nyt prosenttiluku nousi 
87 prosenttiin.  Sen sijaan oikein 
lajiteltu jäte vaaleissa pusseis-
sa on laskenut viime vuoden 73 
prosentista 66 prosenttiin. Pää-
asiallisena syynä on, että aika 
suuri määrä biojätteestä ja myös 
vaipat on heitetty vaaleaan pus-
siin.  n

Vaipat
mustaan 
pussiin

Ekorosk	avaa	ja	tutkii	1	200	pussin	sisällön	ainoastaan	niin	kutsutun	poi-
minta-analyysin	aikana.	

VAAleA PuSSi
•	 Muovista, pahvista tai oljesta valmistetut 

joulukuusenkoristeet 
•	 Lahjapaperit
•	 Lahjanauhat
•	 Steariini

MuSTA PuSSi
•	 Rasva ja luut kinkusta 

eKOPiSTe
•	 Alumiinilaatikot metalliastiaan 
•	 Lämpökynttilöiden ja soihtujen 
 alumiinikupit metalliastiaan  
•	 Uudenvuodentinat metalliastiaan 
 (voit myös säästää tinan ja käyttää 
 seuraavana uutena vuotena!) 
•	 Joulukortit paperinkeräykseen 

HyöTyKäyTTöASeMA
•	 Täysin palaneet ilotulitteet (käyttämät-

tömät on vietävä poliisille) 
•	 Joulukuusi (Jätteenkuljetusliike ei ole 

velvollinen huolehtimaan jäteastian vie-
reen jätetyistä joulukuusista. Voit myös 
polttaa kuusen talon takassa.) 

•	 Pahvilaatikot ja -askit pahviastiaan 
•	 Jouluvalaistus elektroniikkakeräykseen  

Näin lajittelet joulun ja uudenvuoden jätteet



Useita kranaatteja, yksi kranaatin-
heittimen ammus ja vähän am-
pumatarvikkeita. Nämä löytyivät 

roskien joukosta, jotka oli jätetty Ekoroskin 
laitokseen Pirilössä kesän aikana. Henkilö-
kunnalle olisi voinut käydä vaikka kuinka 
huonosti, koska yksi energiajätteen kontista 
löydetyistä kranaateista oli räjähdyskelpoi-
sessa kunnossa.  

Jos sinulla on aseita, räjähdysaineita tai 
ammuksia, joista haluat päästä eroon, ota 
aina yhteyttä poliisiin. Tämä koskee myös 
vaarattomalta näyttävää materiaalia. Polii-
si huolehtii siitä, että materiaalia käsitellään 
turvallisella tavalla. Aseita tai räjähdysainei-
ta ei saa koskea. 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren polii-
silaitoksen komisario Jens emet vakuuttaa, 
että ihmisten ei tarvitse pelätä rangaistusta, 
jos he ilmoittavat haluavansa päästä eroon 
esimerkiksi aseista.  

– Tehtävänämme on huolehtia siitä, et-
tä ase otetaan talteen turvallisella tavalla. 
Luvattomista aseista on voimassa määräys, 
jonka mukaan henkilöä, joka haluaa luovut-
taa luvattoman aseen poliisille, ei rangaista. 

Mutta jos sellainen ase löytyy jonkun kotoa, 
asiasta tehdään esitutkinta. Sama koskee 
myös jätteiden joukkoon heitettyjä aseita, 
Emet kertoo.

Joutuuko johonkin rekisteriin sen jäl-
keen kun poliisi on hakenut aseen pois? 

- Ei. Mutta meidän on annettava sotilail-
le osoite, josta ase tai esimerkiksi kranaatti 
haetaan. Asiakirja, joka täytetään on erään-
lainen tehtäväilmoitus, jota näissä tapauksis-
sa käytetään, jotta sotilaat tietäisivät minne 
heidän on mentävä.

Kuinka ”tuoreita aseita” käsitellään, 
jotka joku äskettäin on varastanut sota-
väeltä? 

– Tiedämme kyllä, että jotkut asevelvolli-
set ottavat mukaansa savukranaatteja kotiin. 
Se ei ole mikään iso rikos vaikka se luokitel-
laankin varkaudeksi. Jos henkilö on aktiivi-
nen ja haluaa poistaa vaaran häntä ei pidä 
rankaista siitä, Emet sanoo.

Säästetäänkö luvattomia aseita koske-
vat puhelinkeskustelut? 

- Ei, sanoo Emet.
Miten toimitaan sen jälkeen, kun teil-

le on soitettu? 
– Huolehdi siitä, että kukaan ei pääse kos-

kemaan asetta. Kysymme miltä ase näyttää, 
ja sen jälkeen asiantuntijat tulevat paikan 
päälle. Tarvittaessa alue rajataan. Ilmoituk-
sen tehnyt henkilö voi myös ottaa kuvan 
aseesta ja lähettää sen meille sähköpostitse. 
Jos kyseessä on esimerkiksi kranaatti, sotilaat 
hakevat sen. Itse sitä ei pidä viedä poliisi-
asemalle. Jos kyseessä on vanha pyssy, tot-
tumattoman ei pidä koskea siihen. Ase voi 
sisältää luoteja. Vanhemmat ammukset po-
liisi yleensä hakee itse. n

POliisi:

Uskalla ottaa yhteyttä, jos säilytät 
sota-aseita. Se ei ole rangaistavaa.
Teksti ja kuva: Maria Rönnqvist

”Sotamuistot” 
voivat räjähtää 
käteen 
Majuri Mika Tyry on puolustus-
voimien ase-asiantuntija. Hän 
on erittäin huolestunut tunte-
mattomasta määrästä sota-ajan 
aseita ja räjähteitä, joita suoma-

laisilla edelleen on ullakoillaan 
ja ulkorakennuksissaan. 

Hän kehottaa kaikkia, jotka 
tietävät, että heillä on tällaisia 
sotatarvikkeita, ottamaan yh-
teyttä poliisiin. 

”Sotamuistot voivat nimit-
täin olla tikittäviä pommeja sa-
nan varsinaisessa merkityksessä. 
Aseen valmistamisen jälkeen sen 

kemiallinen tasapaino on muut-
tunut. Kukaan ei voi varmuu-
della sanoa, mitä tapahtuu, jos 
70-100 vuotta vanhaa asetta tai 
räjähdysaineita kosketaan tai 
kuljetetaan”, Tyry kertoo.  

Usein tieto esineen historias-
ta häviää sukupolvien vaihtues-
sa tai talon vaihtaessa omistajaa. 
Sen nykyinen omistaja ei tiedä 

minkälaisessa ympäristössä aset-
ta on säilytetty tai ”mikä on mi-
tä” asekätkössä. 

Ase on ehkä ollut jonkin ai-
kaa vedessä tai maan alla. Pitkän 
aikaa sitten, kun asetta valmis-
tettiin, ei ehkä huomioitu mitä 
räjähteille merkitsee, jos metal-
livaippa parin vuosikymmenen 
jälkeen alkaisi ruostua. n

Älä	koske	kranaattiin.	Ainoastaan	
armeijan	henkilökunta	saa	koskea	
kranaatteihin.

Patruunalaatikoissa	on	voinut	löytyä	
kaikkea	ruudista	dynamiittiin.	
Pyydä	aina	poliisia	hakemaan	
laatikon,	jos	et	ole	ihan	varma	
siitä,	että	siinä	on	vain	
patruunoita,	komisario	
Jens	Emet	neuvoo.	 Miten on 

toimittava?
KRANAATIT JA 
MUUT SUUREMMAT 
SOTILASASEET 	
Ota	yhteyttä	poliisiin.	Älä	kos-

ke	aseeseen	vaikka	se	näyttäisi	

vaarattomalta.	Estä	muita	kos-

kettamasta	aseeseen.	Armeijan	

henkilökunta	hakee	aseen.		

	

AMPUMA-ASEET 
(luvattomat)
Ota	yhteyttä	poliisiin.	Tottumat-

tomat	henkilöt	eivät	saa	käsi-

tellä	ampuma-aseita,	koska	ase	

voi	sisältää	ammuksia.	Polii-

sin	tutkittua	asetta	sille	voi	ha-

kea	luvan	tai	sen	voi	lahjoittaa	

valtiolle.		

	

AMMUKSET
Ota	yhteyttä	poliisiin.	Normaa-

leissa	tapauksissa	poliisi	hakee	

ammukset	itse.	Huom!	Van-

hat	ammuksia	sisältävät	laati-

kot	voivat	sisältää	myös	ruutia	ja	

dynamiittia.	Tavalliset	patruunat	

voidaan	viedä	poliisiasemalle.		

DYNAMIITTI, RUUTI JNE.
Ota	yhteyttä	poliisiin.	Poliisi	ha-

kee	yleensä	itse.	

ILOTULITTEET JA 
HÄTÄRAKETIT 
Käyttämättömät	ilotulitteet	ja	

hätäraketit	on	vietävä	poliisiase-

malle.	Käytetyt	voi	viedä	hyö-

tykäyttöasemalle.	Huom.	Älä	

milloinkaan	heitä	ilotulitteita	

tai	hätäraketteja	kotitalousjät-

teeseen.
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MuisTa! 
•	Poliisi	tai	armeija	hakee	aseet	tai	räjäh-

teet	ilmaiseksi.	Ihmisiä	ei	rankaista	siitä,	
että	he	haluavat	päästä	eroon	tällaisista	
laittomista	sotatarvikkeista.	

•	Älä	koskaan	koske	asetta	tai	ampumatar-
vikkeita.	

•	Älä	kuljeta	niitä.	(Niiden	vieminen	poliisi-
asemalle	itse	on	kiellettyä!)	

•	Estä	muita	koskettamasta	niitä.	
•	Käytä	puhelinnumeroa	112.


