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Vastuu kunnan jätehuol-
losta jakautuu kolmen 
eri osapuolen välille 

Pohjanmaan jätelautakunnan, 
kuntien ympäristösihteereiden 
ja Ekoroskin välille. Pojanmaan 
jätelautakunta ja kuntien ympä-
ristösihteerit jakavat jätehuollon 
viranomaistehtävät keskenään, 
ja Ekorosk hoitaa jätehuollon 

palvelutehtävät. 
Pohjanmaan jätelautakunta 

toimii kuntalaisen edunvalvoja-
na jätehuoltoasioissa.

-Edustamme kotitalouksia jä-
tehuoltokysymyksissä, kertoo 
jätelautakunnan jätehuoltopääl-
likkö Johan Hassel. 

Jätelautakunta mm. hyväk-
syy kotitalouksien maksut, kä-

sittelee anomukset pidennetystä 
tyhjennysvälistä ja hyväksyy il-
moitukset yhteisistä jäteasti-
oista. Lomakkeet näitä varten 
löytyvät jätelautakunnan koti-
sivuilta www.ekoso.fi ja kuntien 
ympäristötoimistoista. 

-Yhteisen jäteastian ehtona 
on, että kiinteistöt ovat lähek-
käin, esimerkiksi samalla pi-
hamaalla tai rajanaapureina, 
täydentää Johan Hassel.

Kotitalouksien  
maksut

Kotitalouksien jätehuoltomak-
sut koostuvat kolmesta osas-
ta käsittelymaksusta, kiinteästä 
maksusta ja kuljetusmaksusta. 
Kaksi ensimmäistä, käsittely-
maksu ja kiinteä maksu ovat 
jätelautakunnan hyväksymiä 
maksuja. Käsittelymaksu jaetaan 
osapuolten kesken, kun kotita-
loudessa on yhteinen jäteastia 
toisen talouden kanssa. Käsitte-
lymaksu veloitetaan omaan jä-
teastiaan jätettyjen roskapussien 
käsittelystä, siis mustien bio- ja 
vaaleiden energiajätepussien kä-
sittelystä. Bio- ja energiajäteasti-
an käsittelymaksu on 8,82 €/m3 
(sis. alv. 24%). Tämä tarkoittaa, 
että 240 l jäteastian käsittely-
maksu on 2,12 €/tyhjennysker-
ta (sis. alv. 24%).

Kiinteä maksu määräytyy ko-
titalouden henkilömäärän mu-
kaan siten, että 1-2 hengen 
taloudessa se on 4,13 €/kk (sis. 
alv. 24%). Kolmen ja yli kolmen 
hengen taloudessa se on 5,94 €/
kk (sis. alv 24%). Kiinteä maksu 
mahdollistaa kaikkien ekopistei-
den ja hyötykäyttöasemien va-
paan käytön. Yksityishenkilö voi 
tuoda rajattomasti lajiteltua jä-
tettä hyötykäyttöasemalle avaa-
matta kukkaroaan siellä, esim. 
kokonaisen talon purkujätet-
tä. Kuljetusmaksut määräytyvät 
kunkin jätteenkuljetusliikkeen 
taksojen mukaan. 

Kuljetusliike  
oma valinta

Ekoroskin asiakkaat voivat va-
paasti valita kuka kuljettaa hei-
dän jätteensä. Tämä tarkoittaa, 
että kiinteistönomistajan on it-
se sovittava paikallisen kulje-
tusliikkeen kanssa kotitalouden 
tai asuntoyhtiön jäteastian tyh-
jentämisestä. Sopimukseksi 
käy sekä suullinen että kirjal-
linen sopimus. Ekoroskin toi-
minta-alueella lietteen kuljetus 
asuntokiinteistöjen sako- ja 
umpikaivoista toimii samojen 
periaatteiden mukaan. Kiinteis-
tönomistaja sopii itse paikal-
lisen kuljetusyrityksen kanssa 

kotitalouden tai asuntoyhtiön 
kaivojen tyhjentämisestä. Kulje-
tusliikkeiden yhteystiedot löyty-
vät Ekoroskin kotisivuilta www.
ekorosk.fi.   

Kuntien ympäristösihtee-
rit hoitavat jätehuollon valvon-
tatehtävät. Näihin kuuluvat 
roskaantumistapaukset ja jäte-
lain sekä jätehuoltomääräysten 
noudattaminen. Ympäristösih-
teerille pitää ilmoittaa roskaan-
tumistapauksista, hän selvittää 
kuka roskaaja on ja määrää hä-
net siivoamaan.     

Ekoroskin osana on yhdys-
kuntajätteen hyödyntäminen ja 
käsittely, ekopisteiden ja hyöty-
käyttöasemien ylläpito, kotita-
lousmaksujen laskuttaminen ja 
jäteneuvonnan antaminen. 
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Palvelemme teitä jäteasioissa!

Jätehuollon vastuujako

Minne lajittelen vinyylihanskat? Mitä tarkoittaa jätelaskun 
kiinteä maksu? 

Kysy meiltä! Autamme kaikissa jätehuollon kysymyksissä. Eko-

roskilla työskentelee 37 työntekijää. Henkilöstöömme mahtuu jäte-

huollon osaamista kahden vuosikymmenen ajalta.

Ekoroskilla pian 20 vuotta työskennellyt Lisa Sandberg kuvailee 

työyhteisöä perheeksi. 

- Täällä on välittävä ilmapiiri ja unohdan oman ikäni, kun saa 

työskennellä nuorten parissa, Sandberg kommentoi.

Ekoroskin perhe välittää myös asiakkaistaan. Meidät tavoittaa 

23 toimipisteestämme ympäri toimialueen. Soita, faksaa, meilaa tai 

tule käymään!

Jätelautakunta toimii kuntalaisen 
edunvalvojana jätehuoltoasiois-
sa, kertoo jätehuoltopäällikkö Jo-
han Hassel.

              Puh. 06 781 4500  •  Fax. 06 781 4529  •  info@ekorosk.fi  •  www.ekorosk.fi

VIRANOMAISTEHTÄVÄT 
  
POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA
• hyväksyy kotitalouksien maksut
• käsittelee anomukset pidennetystä tyhjennysvälistä
• hyväksyy ilmoitukset yhteisistä jäteastioista

• hyväksyy muut poikkeukset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä

VALVONTATEHTÄVÄT
KUNNAN YMPÄRISTÖSIHTEERI
• käsittelee ilmoitukset roskaantumisesta

• valvoo jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista

 

PALVELUTEHTÄVÄT
EKOROSK
• hoitaa yhdyskuntajätteen hyödyntämisen ja käsittelyn
• ylläpitää ekopisteet ja hyötykäyttöasemat 
• laskuttaa kotitalouksien jätemaksut 
• antaa jäteneuvontaa

Teksti ja kuva: Pia Grankvist

Työnjako jätehuollossa



VASTAAVA 
JULKAISIJA
Olli Ahllund
Ab Ekorosk Oy
Launisaarentie 90
68600 Pietarsaari
(06) 781 4500
Fax (06) 781 4529
www.ekorosk.fi

TOIMITUS-
NEUVOSTO
Olli Ahllund
Yvonne Thodin
Annika Haukkasalo
Peter Sarelin
Anne Bergqvist

TUOTANTO
Annika Haukkasalo 
Pia Grankvist
Ab Ekorosk Oy

KIELENKÄÄNTÄJÄ
Leila Bergman, 
Käännöspalvelu Bergman

LAYOUT
Elina Korpiaho,
Lönnberg Print & Promo

PAINOPAIKKA
Botnia Print

Ekorosk kasvaa
Ekoroskin toimialue laajenee vuodenvaihteessa, kun koko Kauhavan jä-
tehuolto siirtyy Ekoroskin vastuulle. Muutoksen myötä noin 4300 ko-
titaloutta siirtyy lajittelemaan jätteitään Ekorosk –mallin mukaan. Ensi 
vuonna Ekorosk palvelee n. 125 000 asukasta kolmen eri maakunnan 
alueella ja olemme oiva esimerkki toimivasta seudullisesta yhteistyöstä. 
Vuoden vaihteessa tapahtuvaa muutosta on valmisteltu kuluvan vuoden 
aikana ja syksyn aikana Ekoroskin tiedottajat ovat tulleet tutuiksi Kau-
havan ja Ylihärmän asukkaille. Tässä yhteydessä haluan toivottaa kaikki 
uudet asiakkaamme tervetulleiksi Ekoroskin lajittelujärjestelmän piiriin. 

Kokkolan biokaasulaitoksen toteuttaminen on loppusuoralla ja lai-
toksen ylösajo on juuri saatu valmiiksi. Laitos tullaan ottamaan kaupal-
liseen käyttöön näinä päivinä. Laitoksen toiminnan aloittaminen ei tule 
aiheuttamaan muutoksia kotitalouksille, vaan sakokaivolietteiden kerää-
minen jatkuu entiseen malliin paikallisten yrittäjien toimesta. Laitoksen 
käyttöönoton myötä asumisessa syntyvien lietteiden käsittely saadaan 
ajanmukaiselle ja ympäristön kannalta aiempaa merkittävästi parem-
malle tasolle. 

Ekoroskin toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti ja nyt vuoros-
sa on laskutus. Asiakkaamme voivat halutessaan saada laskunsa jatkossa 
sähköisessä muodossa e-laskuna verkon kautta. Siirtymällä elektroniseen 
laskutukseen voimme yhdessä säästää luonnonvaroja. Ekorosk lähettää 
vuosittain n. 160 000 laskua asiakkailleen ja jo osittainenkin paperilas-
kuista luopuminen tuo merkittäviä säästöjä. 

Toivotan lukijoillemme innostusta jätteiden lajitteluun!   

Olli Ahllund
Toimitusjohtaja
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Palvelemme teitä jäteasioissa!

1.1.2013 lähtien Ekorosk huoleh-
tii koko Kauhavan jätehuollosta. 
Kauhavalle ja Ylihärmään ava-
taan Ekoroskin hyötykäyttöasemat 
ja ekopisteet vuoden 2013 alussa. 
Kauhavalaisten tulee ennen vuo-
denvaihdetta ottaa yhteyttä alueen 
rekisteröityyn jätteenkuljettajaan ja 
tehdä jätteenkuljetussopimus. Kan-
ta-Kauhavalla ja Ylihärmässä ajavia 
jätteenkuljettajia ovat Sita Finland 
Oy, Kuljetus ja urakointi Keijo Tai-
vainen sekä Puhtaanapito ja kuljetus 
R & J Pahkakangas. Kauhavalaiset 
saavat jatkossa itse päättää jätteen-
kuljettajansa ja kilpailuttaa sopimuk-
sensa eri jätteenkuljettajien välillä.   

Ekorosk on kiertänyt Kauhavalla tiedottamassa jätehuollon muutoksista.

Kauhava liittyy 
Ekoroskiin

Ekoroskin toiminta-alue ulottuu Kokkolasta Kauhavalle.

              Puh. 06 781 4500  •  Fax. 06 781 4529  •  info@ekorosk.fi  •  www.ekorosk.fi

Kulj. & Urak. K. Taivainen 
Saralaaksontie 34, 62420 Kortesjärvi, puh. 06 488 5258, 0500 866033 

Puhtaanapito ja kuljetus R & J Pahkakangas 
Karvosenkuja 54, 62500 Evijärvi, puh. 0400 187226

Sita Finland Oy 
Rengastie 44, 60120 Seinäjoki, puh. 010 5400

Teksti ja kuva: Annika Haukkasalo

KanTa-Kauhavalla ja ylihärmässä 
ajavaT jäTTeenKuljeTTajaT:

muisTilisTa 
uusille asiaKKaille

•  kilpailuta jätekuljetus ja solmi sopimus kuljetuksesta 

jätteenkuljettajan kanssa

•  jos teillä on komposti, jättäkää anomus pidennetystä 

tyhjennysvälistä Pohjanmaan jätelautakunnalle

•  jos teillä on naapurin kanssa yhteinen jäteastia, 

 jättäkää ilmoitus siitä Pohjanmaan jätelautakunnalle

Lomakkeita saatavilla Pohjanmaan jätelautakunnan 

verkkosivuilta www.ekoso.fi tai kunnan 

ympäristösihteeriltä. 

Kauhavan 
hyötykäyttöasema

• Avoinna 2013 alkaen
• Salokuja 5
• Avoinna maanantaina klo 14–18, 
keskiviikkona klo 12–18 ja kuukau-
den toisena lauantaina klo 10-13. 
Kesäaikaan 1.4.–30.9. maanantaisin 
pidennetty aukiolo klo 12–18.

Ylihärmän 
hyötykäyttöasema

• Avoinna 2013 alkaen
• Puurtajantie 8
• Avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
kuukauden neljäntenä lauantaina 
klo 10–13.
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Miksi lajittelemme jätteemme?
Tekstit ja kuvat: Annika Haukkasalo

Yksi ihminen tuottaa noin 300 kg jätet-
tä vuosittain. Ekoroskin alueella siitä ker-
tyy vuodessa yhteensä 38 miljoonaa kiloa 
kenkiä, vaippoja, ruoantähteitä, sano-
malehtiä, pakkausjätettä, kodinkoneita, 
vaatteita ja muuta tuottamaamme jätettä. 
Kuvittele millainen jätevuori siitä syntyi-
si, jos jätteitä ei saisi hyödynnettyä. 

Vielä 1980-luvun lopulla Pedersören ja 
Kruunupyyn kunnissa kaatopaikkoja oli 
yksi tuhatta asukasta kohden. Tällä het-
kellä Ekoroskin alueella yksi kaatopaikka 
palvelee kaikkia alueen 116 000 asukasta.

Vaaratilanteita ja vahinkoja

Suurinta vahinkoa voivat aiheuttaa vää-
rin lajitellut vaaralliset aineet ja räjähteet.

-Vaaralliset aineet on hyvä tuoda hyö-

tykäyttöasemalle alkuperäisissä astiois-
saan tai ainakin kirjoittaa astian kylkeen, 
mitä se sisältää. Mikäli astian tarkkaa si-
sältöä ei tiedetä, on sekin hyvä kertoa ase-
manhoitajalle, neuvoo ympäristövastaava 
Anne Bergqvist.

Räjähteet eivät kuulu hyötykäyttöase-
malle lainkaan. Ota yhteyttä poliisiin, jos 
teillä on kotona räjähteitä. Ainoastaan 
käytetyt ilotulitteet ja hätäraketit voi tuo-
da hyötykäyttöasemalle kaatopaikkajät-
teeseen. Energiajätteen sekaan heitetyt 
räjähteet ovat sytyttäneet pieniä tulipalo-
ja ja paloherkän jätteen vuoksi Ewapowe-
rin laitos paloi kokonaan vuonna 2003. 
Vaaratilanteita voivat aiheuttaa muut-
kin jätteet, kun ne ovat väärässä paikassa. 
Puujätteen sekaan joutunut kivi voi len-

tää pitkälle ja aiheuttaa hengenvaarallisen 
tilanteen murskauksessa.

Lajittelemattomana jätteiden laatu 
heikkenee. Tämä aiheuttaa korroosiota 
ja laitteiden rikkoutumista. Samalla jät-
teiden hyödyntäminen vaikeutuu. Moni 
hyödynnettävä jäte ei sovi raaka-aineeksi, 
jos ne eivät täytä laatuvaatimuksia ja jät-
teiden käsittelyyn kuluu enemmän aikaa. 
Nämä ongelmat yhdessä nostavat jätteen 
käsittelyn ja kuljetuksien hintoja, joka 
vaikuttaa lopulta myös asiakashintoihin. 
Siten asiakas hyötyy lajittelemisesta myös 
rahallisesti.

Jäte lajiteltuna oikeaan paikkaan sääs-
tää siis ympäristöä ja asiakkaan kukkaroa 
sekä täydentää Ekoroskin lajittelujärjes-
telmää.

Jätettä lajitellaan moneen eri astiaan, 
mutta mitä jätteelle tapahtuu, kun ne on 
lajiteltu? Lajittelu ei ole turhaa puuhaa, 
sillä jätteet saadaan hyödynnettyä hyvin. 
Kaatopaikalle päätyy ainoastaan 6,3 % 
kotitalouksien jätteistä. 

Energiajäte – Energiajäte (vaaleat pus-
sit) murskataan Ab Ewapower Oy:n laitok-
sessa ja toimitetaan kierrätyspolttoaineeksi 
Alholmens Kraftin voimalaan, jossa se hyö-
dynnetään energiatuotannossa.
Biojäte – Biojäte (mustat pussit) mä-
dätetään Stormossenin laitoksella. Mä-
dätysprosessissa saadaan biokaasua ja 
maanparannusainetta.
Metalli – Metalli sulatetaan valimoilla ja 
siitä valmistetaan uusia metallituotteita.
Lasi – Keräyslasia käytetään pak-
kauslasin ja lasivillan valmistukseen. 
Epäpuhdasta lasia käytetään maanraken-
nusaineena.
Paristot – Paristoja käytetään uusien 
paristojen raaka-aineena.

Paperi – Paperin tuottajayhteisö ke-
rää paperia ja toimittaa sen raaka-aineek-
si teollisuudelle mm. sanomalehtien sekä 
wc- ja talouspaperin valmistukseen.
Kartonki – Kartongin tuottajayhteisö 
kerää kartongin talteen ja siitä valmiste-
taan kartonkihylsyjä ja kennoja.
Puu – Puuaine murskataan ja viedään 
poltettavaksi Alholmens Kraftin voima-
laitokseen.
Painekyllästetty puu – Tuottaja-
vastuun alainen painekyllästetty puu 
käsitellään siihen erikoistuneissa poltto-
laitoksissa. Puu murskataan ja hyödynne-
tään energiana.
Puutarhajäte – Puutarhajätettä käy-
tetään kompostoinnin tukiaineena, jota 
hyödynnetään öljyisten maiden uudistus-
prosessissa.
Elektroniikkajäte – Tuottajayhteisöt 
vastaavat laitteiden keräämisestä. Laitteet 
puretaan ja hyötykäyttöön kelpaava aines 
käytetään teollisuuden raaka-aineena.
Muovi – Muovit hyödynnetään energia-

na Alholmens Kraftin voimalassa. PVC-
muovia ei voi polttaa, joten se kerätään 
kaatopaikkajätteeseen.
Vaarallinen jäte – Vaarallinen jäte kä-
sitellään vaarattomaksi ja joitain vaaral-
lisia aineita voidaan kierrättää uudeksi 
materiaaliksi.
Kaatopaikkajäte – Kaikkea jätettä ei 
voida hyödyntää raaka-aineena tai ener-
giana. Kaatopaikkajätteestä kerä-
tään hyödynnettävä jäte talteen
ja hyödyntämiseen kelpaa-
maton jäte varastoidaan 
Storkohmon kaato-
paikalla.

Siisti ekopiste on kaikkien etu
EKOPISTEET ON RAKENNETTU lähelle asutusta, jotta lajittelu olisi helppoa ja ekopisteellä vie-

railu sujuisi vaivattomasti. Ekopisteillä vastaanotetaan lasia, metallia, paperia ja paristoja sekä 

eräillä pisteillä kartonkia. Ekopisteelle ei saa viedä sinne kuulumatonta jätettä. 

Sotkuisen ekopisteen vieressä on tylsä asua ja ekopisteiden vastaanottokapasiteetti on varattu 

vain sinne kuuluville jätteille. Lisäksi ylimääräiset siivouskäynnit nostavat jätteenkäsittelyn hin-

taa. Ekoroskin alueella on 244 ekopistettä, joten keräyspisteitä on hyvin tarjolla. Väärin käytetty-

nä ne kuitenkin täyttyvät tarkoitettua nopeammin. Muistathan myös, että jätteitä ei saa laittaa 

keräysastioihin muovipusseissa, sillä pussit eivät kuulu keräysastioihin. Mikäli ekopisteillä on 

huomautettavaa, ota yhteyttä Ekoroskiin puh. 06 781 4500 tai info@ekorosk.fi. Pidetään huolta 

yhteisistä ekopisteistämme, jotta ne ovat mukava osa naapurustoamme ja toimivat tarkoitetusti.

Mitä tapahtuu, jos en lajittele?

Minne jätteet päätyvät lajittelun jälkeen?

Kuva: AB Wiizart Oy
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Miksi lajittelemme jätteemme?

JÄTE OIKEIN LAJITELTUNA JÄTE VÄÄRIN LAJITELTUNA

+ Säästää luontoa - Vahingoittaa luontoa, ihmisiä ja eläimiä

+ Lajittelujärjestelmä toimii suunnitellusti - Aiheuttaa vaaratilanteita

+ Hyödynnetään raaka-aineena ja energiana - Mahdoton hyödyntää

+ Säästää kukkaroa - Aiheuttaa kustannuksia

+ Säästää aikaa - Rikkoo laitteita

jätehuollon  
viisi porrasta
JÄTTEIDEN synnyn ehkäisy, kierrättäminen, 

hyödyntäminen mahdollisimman pitkälle ja 

kaatopaikkajätteen vähentäminen ovat ta-

voitteita, joihin jätelain mukaan tulisi pyrkiä. 

Uuteen jätelakiin on lisätty EU:n velvoittama 

viisiportainen jätehierarkia, joka ohjaa jäte-

huollon käsittelyjärjestystä.

-Jätehierarkia vastaa myös Ekoroskin jät-

teiden käsittelyn filosofiaa, joten tavoitteet 

ovat alusta asti olleet yhtenäiset, vahvistaa 

Ekoroskin toimitusjohtaja Olli Ahllund.

Toukokuussa uudistunut jätelaki ei tuo 

mullistuksia Ekoroskin toimintaan, sillä uuden 

lain vaatima jätelautakunta on toiminut täl-

lä seudulla jo vuodesta 1996 ja jätteen hyö-

dyntämisen valtakunnallinen tavoite on jo 

saavutettu.

Viiden kohdan jätehierarkia kuvaa miten ja 

missä järjestyksessä jätteitä tulisi käsitellä.

1. Jätehierarkian mukaan jätteiden synty-

mistä on pyrittävä ensisijaisesti ehkäisemään. 

Tämän toteutumiseksi meidän kuluttajien on 

mietittävä jo tuotteita hankkiessamme nii-

den tarpeellisuutta. Tuotteille voi löytyä myös 

kestävämpi vaihtoehto ja joitain tavaroita voi 

myös lainata tai ostaa käytettyinä.

2. Jätehierarkian toinen porras on tuot-

teiden uudelleenkäyttö. Tavarat joita emme 

enää käytä voivat vielä saada uuden mahdol-

lisuuden esimerkiksi kirpputoreilla.

3. Mikäli tavaroilla ei ole enää uudelleen-

käyttöarvoa, seuraavaksi paras vaihtoehto on 

niiden materiaalihyötykäyttö. Nämä tavarat 

voivat edelleen olla arvokasta raaka-ainetta 

uusien tuotteiden valmistuksessa. 

4. Neljänneksi paras vaihtoehto on hyö-

dyntää jäte energiana. Kaikkea jätettä ei 

voida hyödyntää raaka-aineena, mutta ne si-

sältävät kuitenkin energiaa, joka voidaan 

saada talteen mädätyksen tai jätteenpolton 

keinoin.

5. Kaatopaikkasijoitus on vaihtoehdois-

ta viimeisin. Kun jätehierarkiaa noudatetaan, 

kaatopaikalle ei pitäisi jäädä enää paljoa jät-

teitä.Matilda Sjöholm selvitti 1220 pussin sisäl-
lön.

Ekorosk selvittää vuosittain, miten alu-
eellamme onnistutaan lajittelussa. Tä-
nä vuonna avasimme 610 mustaa ja 610 
vaaleaa pussia ja tulos oli tämä: mustis-
ta pusseista oikein oli lajiteltu 87,5 % ja 
vaaleista pusseista 76,9 %. Tulos on pa-
rantunut hieman viime vuodesta. Kiitok-
set siitä kuuluu teille aktiiviset lajittelijat! 
Silti biojätteen ja energiajätteen sekaan 
oli heitetty myös sinne kuulumatonta jä-
tettä.

Mustasta pussista löytyi paljon energia-
jätettä, kuten maito- ja jogurttipurkkeja. 
Vaaleaan pussiin sen sijaan oli eksynyt 
kahvinpuruja, hedelmien kuoria, leipää 
ja vaippoja, jotka ovat biojätettä ja kuu-
luvat mustaan pussiin. Molemmista pus-
seista löytyi lisäksi lasipurkkeja, metallisia 
säilyketölkkejä ja foliota, jotka kuuluu 
viedä ekopisteelle. Kengistä harva tietää, 
että ne kuuluvat kaatopaikkajätteeseen ja 
moni laittaakin ne virheellisesti vaaleaan 
pussiin. Myös pieniä määriä paristoja ja 
insuliiniruiskuja oli päätynyt mustiin ja 

vaaleisiin pusseihin, kun paristot vastaan-
otetaan ekopisteillä ja kaupoissa, ja insu-
liiniruiskut apteekeissa.

Bio- ja energiajäte 
oikeisiin pusseihin

Matilda Sjöholm on tehnyt kaksi vii-
meisintä selvitystä ja huomannut pusseja 
avatessaan toistuvat lajitteluvirheet. 

-Yleisin virhe on biojäte vaaleassa pus-
sissa ja energiajäte mustassa pussissa. 
Toivottavasti nämä jätteet saadaan kään-
nettyä oikeisiin pusseihin, Sjöholm kom-
mentoi.

Ekoroskin tavoitteena on vuoteen 
2015 mennessä saada nostettua oikein 
lajitellun jätteen määrä 90 prosenttiin. 
Musta pussi on jo lähellä, mutta vaaleal-
la pussilla on siihen vielä vähän matkaa. 
Jos et ole varma jätteen oikeasta lajitte-
lupaikasta, voit aina kysyä neuvoa puh. 
06 781 4500 tai info@ekorosk.fi tai tar-
kistaa kotisivujemme jätesanastosta www.
ekorosk.fi.

Mitä Mustasta Ja vaaLeasta 
Pussista Löytyi?



Viidesosa   ruokaostoksistamme 
päätyy biojätteeksi. Ruoan hä-
vittäminen on rahan, työajan, 

energian ja ympäristön tuhlausta. Tässä 
viisi vinkkiä, jotka vähentävät biojätteen 
määrää.

Käy viikko-ostoksilla

Suunnittelemalla ruokaostoksiamme etu-
käteen voimme vähentää biojätteen mää-
rää. Vältämme turhia ostoksia ja kaupassa 
asiointi nopeutuu ja helpottuu, kun kä-
dessä on valmis ostoslista. Säästämme 
kaiken lisäksi rahaa ja ateriat muuttuvat 
monipuolisemmiksi. Kokeile uutta ruo-
kaohjetta ruokakirjastasi tai etsi valmiiksi 
suunniteltuja ruokalistoja netistä.

Järjestele jääkaappiasi

Järjestele jääkaappisi sillä tavalla, että 

kaikki pian käytettävät ruuat ovat samal-
la hyllyllä. Muuten ne helposti jäävät ta-
kahyllylle.

tähteet talteen

Tuunaa tähteitäsi. Älä tarjoa niitä sellai-
senaan vaan tarjoa ne uudessa muodossa. 
Esimerkiksi keitetty riisi sopii hyvin keit-
toihin, salaatteihin ja wokkiruokiin. Seu-
raavana päivänä voi syödä pastan jämät 
salaatissa, uunilaatikossa tai toisenlaisen 
kastikkeen kanssa. Netistä löytyy paljon 
vinkkejä tähteiden käyttämiseen.

Pakasta tähteet

Tähteet kannattaa pakastaa heti, jos niil-
le ei löydy varmaa käyttöä parin päivän 
sisällä. Pakkauksia on hyvä merkata si-
sällöllä ja päiväyksellä. Epämääräiset pak-
kaukset jäävät usein avaamatta.

Käytä dogibagia  
ravintolassa

Jos ravintola-annos käy ylivoimaiseksi, 
voit pyytää dogibagia ja tuoda tähteet ko-
tiin. Ne päätyvät muuten roskikseen.

Rikkinäinen rantapallo kerää pölyä varaston 

nurkassa, miten se pitää lajitella? Onko edessä 

varaston suursiivous? Silloin kannattaa lajitella 

jätteet jo siivotessa. Säästät aikaa ja vaivaa, kun 

laitat rantapallon heti oikeaan jäteastiaan. 

Joidenkin muoviesineiden kohtalona on kaa-

topaikka. Niihin kuuluvat rantalelut, kuten ran-

tapallo, muut muovilelut ja vastaavanlaiset, sekä 

viemäriputket, muoviletkut, sadevaatteet, suih-

kuverhot, kertakäyttöhanskat, asennusputket, 

profiililistat, VHS- ja C-kasetit ja kaikki nahka-

esineet. Nämä kuuluvat kaikki kaatopaikkajät-

teeseen, koska niissä on PVC:tä. PVC sisältää 

klooria, ja se syövyttää polttolaitoksen kattilaa, 

eikä PVC-muovia voida sen takia polttaa.      

Jos epäröit muoviesineen lajittelussa, löydät 

vastauksen Ekoroskin jätesanastosta, joka löytyy 

meidän nettisivuiltamme www.ekorosk.fi.

Vinkkejä ruokajätteen 
vähentämiseksi
Teksti ja kuva: Pia Grankvist   lähde: Ruokatieto.fi ja Kotiliesi.fi

Puurojämiä 
voi käyttää 
leipätaikinassa.

Rantapallon kohtalo seuraavat muovit 
kuuluvat kaatopaikka-
jätteeseen:
• Rantalelut, muut muovilelut 

   ja vastaavanlaiset 

• viemäriputket 

• muoviletkut

• sadevaatteet 

• suihkuverhot 

• kertakäyttöhanskat 

• asennnusputket 

• profiililistat

• VHS- ja C-kasetit

• kaikki nahkaesineet

Teksti: Pia Grankvist

NÄIN TOIMIN KERÄYSPISTEILLÄ

Ekoroskin alueella sijaitsee 244 ekopistettä ja 22 hyötykäyttöasemaa. Ekopisteiden ja hyötykäyttö-
asemien osoitteet löydät Ekoroskin verkkosivuilta www.ekorosk.fi  >  keräyspaikat.
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LAJITTELU EKOROSKIN ALUEELLA

Ekoroskin alueella biojäte lajitellaan mustaan ja energiajäte vaaleaan pussiin. Vaikka pussit laitetaan omassa pihassa samaan 
jäteastiaan, ne päätyvät eri paikkaan Pirilön optisen lajittelijan jälkeen. Vaaleat pussit eli energiajäte poltetaan Alholmens 
Kraftilla ja hyödynnetään kierrätyspolttoaineena. Mustat pussit, jotka sisältävät kompostoitavaa biojätettä, toimitetaan mä-
dätyslaitokselle, jossa jätteestä saadaan biokaasua ja maanparannusainetta. 

Ekopisteillä kerätään uusiokäyttöön kelpaavaa jätettä. Paperi, metalli, lasi ja pahvi hyödynnetään uusien tuotteiden raa-
ka-aineena. Hyötykäyttöasemille toimitetut jätteet hyödynnetään teollisuuden raaka-aineena tai kierrätyspolttoaineena, 
loppusijoitettava jäte kuljetetaan Storkohmon kaatopaikalle ja osa jätteestä tarvitsee erityisen käsittelyn vaarallisena ainee-
na. Katso viereisestä lajitteluohjeesta jätteiden oikeat lajittelupaikat.

 MIKSI LAJITTELEMME?

� jätteistä saadaan arvokasta raaka-ainetta uusien tavaroiden valmistamiseen
� kun raaka-ainetta saadaan roskista, ei tarvitse ottaa aineksia luonnosta
� kaatopaikan jätevuori ei kasva niin kovaa vauhtia, kun kaikki roska ei päädy sinne
� väärin lajiteltuna jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle

LIITTYMINEN JÄTTEENKULJETUKSEEN

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee olla liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Ekoroskilla on käytössä sopimusperustei-
nen jätteenkuljetus, eli asukkaat tekevät itse sopimukset jäteastioiden tyhjentämisestä kuljetusliikkeiden kanssa. Lista re-
kisteröidyistä jätteenkuljettajista löytyy Ekoroskin verkkosivuilta www.ekorosk.fi > urakoitsijat > jätteenkuljettajat. Myös 
jäteastian voi tilata jätteenkuljettajalta. Kiinteistönomistajan vastuulla on sijoittaa jäteastia siten, että jätteenkuljettajalla on 
esteetön pääsy tyhjentämään astia. Myös pois muutettaessa on ilmoitettava jätteenkuljettajalle sopimuksen irtisanomisesta, 
jotta turhilta jätelaskuilta vältyttäisiin.

HYÖTYKÄYTTÖASEMAT ovat miehitettyjä jätteiden 
vastaanottopaikkoja, joissa vastaanotetaan lasia, paperia, 
pahvia, puuta, energiajätettä, metallia, vaarallista jätet-
tä, elektroniikkaromua ja loppusijoitettavaa jätettä. Ko-
titalouksille hyötykäyttöasemilla asiointi on maksutonta. 
Aukioloajat näet oheisesta listasta. Kysy rohkeasti aseman-
hoitajilta apua lajitteluasioissa. Lajittelemalla kuormasi jo 
valmiiksi, nopeutat asiointia hyötykäyttöasemalla.

EKOPISTEET ovat asutuksen lähelle sijoitettuja jäte-as-
tioiden rivejä, joissa on vastaanotto lasille, metallille, pa-
perille ja paristoille sekä eräillä pisteillä myös pahville. Ota 
tavaksi käydä säännöllisesti ekopisteillä, etteivät keräysasti-
at täyty yllättävistä isoista määristä. Ekopisteille ei saa jättää 
sinne kuulumatonta jätettä. Mikäli havaitset epäkohtia eko-
pisteillä, otathan yhteyttä Ekoroskiin puh. 06 781 4500, 
info@ekorosk.fi.

Lajittelun aapinen

EKOPISTE6

– paperista, kartongista, muovista ja
 styroksista valmistetut tyhjät
 elintarvikepakkaukset
– erilaiset pienet muoviesineet
–  tekstiilit
–  pölyimuripussit
– talouspaperit ja kosteuspyyhkeet

NÄIN TOIMIN KERÄYSPISTEILLÄ

Ekoroskin alueella sijaitsee 244 ekopistettä ja 22 hyötykäyttöasemaa. Ekopisteiden ja hyötykäyttö-
asemien osoitteet löydät Ekoroskin verkkosivuilta www.ekorosk.fi  >  keräyspaikat.
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Lajittelun aapinen
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Ekoroskin alueella asuu jo-
pa 13 000 lapsiperhettä. 
Jokaisen perheen lajitte-

lupanos on tärkeä, jotta voimme 
jättää lapsillemme luonnonvaro-
ja ja elinvoimaisen ympäristön. 
Jätteen lajitteleminen kannattaa 
opettaa myös lapsille, jotta jälki-
kasvumme hallitsee taidon van-
hemmaksi vartuttuaan. Lapsena 
opitut tavat jäävät myös hel-
pommin käyttöön.

Osallistuvaa oppimista

Johanna Pesola kokoaa esi-
merkkijätteet ja jäteastiat ja 
aloittaa oppitunnin. Johanna 
Pesola on Ekoroskin asiakasneu-
voja ja hänen kauttaan lajittelus-
ta saa kuulla yli 1500 oppilasta 
vuosittain. Opetus on hyvin 
käytännönläheistä, jossa oppi-
laat osallistuvat itsekin lajitte-
luun. 

Ekorosk tukee lasten ympä-
ristökasvatusta tekemällä kou-
luvierailuita ja tarjoamalla 
maksutonta lajitteluneuvontaa. 
Jäteneuvojan voi tilata käymään 
koululla kertomassa jäteasioista 

ja koulut ovat tervetulleita myös 
Pirilön jätelaitokselle tutustu-
maan jätteiden kulkuun. Eko-
roskin kotisivuilta löytyy myös 
hauskoja lajittelutehtäviä op-
pimisen tueksi. Johanna Pesola 
kertoo monien koulujen otta-
neen tavaksi tuoda vuosittain 
oppilaitaan käymään jätelaitok-
sella, niin että jokainen oppilas 
pääsee vierailulle peruskoulun 
aikana.

- Mukavaa että opettajat tuo-
vat luokkansa käymään. Lapset 
saavat täältä usein kipinän tut-
kia kotinsa lajittelua ja opettavat 
sen jälkeen myös vanhempiaan, 
asiakasneuvojamme iloitsee.

Peruskoulun opetussuunni-
telmaan kuuluu opettaa lapsille 
arkielämään kuuluvien aineiden 
ja materiaalien säästävää käyt-
töä ja kierrätystä. Oppikirjojen 
lajittelutieto voi kuitenkin joh-
taa harhaan, sillä kirjoissa lajitte-
luohjeet eivät käsittele paikallisia 
lajittelumalleja. Suomessa ei esi-
merkiksi missään muualla laji-
tella kotitalousjätteitä mustaan 
ja vaaleaan pussiin, kuten Eko-
roskin alueella. Tämän vuok-

si lajittelutietoa on hyvä pyytää 
Ekoroskilta.

Tärkein ympäristökasvatus-
työ tehdään kuitenkin kotona. 
Vanhemmat voivat esimerkillään 
näyttää lapsilleen, että lajittelu 
kuuluu perheen arkirutiineihin. 
Lapsille on hyvä opettaa, min-
ne jätteet kuuluu laittaa ja tehdä 
vaikka yhdessä vierailuja ekopis-
teelle tai hyötykäyttöasemalle. 
On kuitenkin hyvä huomioida, 
että hyötykäyttöasemalla lasten 
on turvallisempaa seurata tapah-
tumaa autosta. Osallistumalla 
lajitteluun lapset oppivat, ettei 
jäte vain katoa ilmaan. Lajitte-
lun lisäksi ohjaaminen järkevään 
kuluttamiseen ja jätteen vähen-
tämiseen ovat olennainen osa 
ympäristökasvatusta. Tavaroita 
kannattaa kierrättää myös talon 
sisällä lapselta toiselle ja hyödyn-
tää kirpputoreja sekä ostaessa et-
tä luopuessa tavaroista.

Lajittelun  
kompastuskiviä

Ekoroskin lajitteluselvityksestä 
käy ilmi, että lastenruokapurkit, 

vaipat ja lelut lajitellaan usein 
väärin. Tämän perusteella lapsi-
perheiden lajittelu kaipaisi ko-
hennusta. 

Lasiset lastenruokapurkit 
ovat ekopisteen lasinkeräykseen 
kuuluvaa jätettä. Lasia ei saa-
da hyötykäyttöön väärin laji-
teltuna. Vaipat kuuluu lajitella 
mustaan pussiin. Vaippojen ku-
lutuksessa on myös mahdolli-
suus vähentää jätettä siirtymällä 
kestovaippaan, jolloin sääste-
tään yhden lapsen kohdalla noin 
5000 kertakäyttövaipan jätevuo-
ri. Nykyajan monimutkaiset le-
lut ovat kaukana käpylehmistä 
ja sen vuoksi lajittelukin riip-
puu lelun materiaalista. Ehjät 
lelut kannattaa antaa eteenpäin 
toisille lapsille tai kirpputoreille. 
Rikkinäiset lelut vastaanotetaan 
hyötykäyttöasemilla. Puulelun 
voi hävittää hyötykäyttöaseman 
puujätteeseen ja muovilelut la-
jitellaan kaatopaikkajätteeseen. 
Akulliset ja paristokäyttöiset 
lelut kuuluu lajitella elektro-
niikkajätteeseen ja ottaa niiden 
paristot ja akut erilleen. 

Lajittelemalla jätteet it-

se oikein välitämme lapsillekin 
viestin lajittelun tärkeydestä. 
Ohjataan siis lapsia esimerkil-
lämme oikealle jäteastialle.

Jäteneuvonnalla kasvatetaan 
lajittelevia lapsia

Pietarsaaressa Itälän koulun viidennen luokan oppilaat tietävät hyvin, miten jätteet lajitellaan.

Onni 4 v. tutustuu lajitteluun 
omalla jäteautollaan.

Teksti ja kuvat: Annika Haukkasalo



e-lasku myös meiltä

Ekorosk pystyy laskuttamaan maksusi myös säh-
köisenä laskuna eli ns. e-laskuna, jonka maksat 
verkkopankissasi. Helpoiten otat e-laskun käyt-
töön oman verkkopankkisi kautta. Paperilaskua 
maksaessasi muutat laskutusvaihtoehdoksi e-las-
kun ja annat paperilaskusta viitenumeron. Vii-
tenumeron avulla tiedämme kenestä on kyse. 
Jatkossa saat laskusi e-laskuina suoraan verkko-
pankkiisi. Et siis enää saa paperilaskua. Samalla 
parannat ekologista jalanjälkeäsi kun säästyy pa-
peria ja turhia kuljetuksia.

E-lasku sisältää kaikki tiedot ja erittelyt, jot-
ka paperilaskussa on. Erittelyn katsot e-laskus-
sa olevan linkin kautta. 
Sinun tarvitsee ainoas-
taan tarkistaa ja hyväk-
syä lasku. 

LÄHDE: 
Finanssialan keskusliiton 

kotisivuilta/

E-lasku kuluttajalle

lajittelu- 
videosta  
potkua  
lajitteluun
Ekorosk on tuottanut lajitteluvide-
on, joka avaa silmät jatkuvasti syntyvän 
roskan määrästä. Lajitteluvideo on ni-
meltään Puhdas valkoinen pöytä. Kat-
sottuasi videon tiedät paljonko jätettä 
tuotetaan Ekoroskin alueella, miksi la-
jittelu kannattaa ja miten jätteet kuu-
luu lajitella. Videon on kuvannut Video 
Fakta Oy.

Käy katsomassa lajitteluvideo Ekoros-
kin verkkosivuilla www.ekorosk.fi.

HYVÄ TIETÄÄ

EKOPISTE8

Teksti ja kuva: Annika Haukkasalo

ekoroskin oma 
kääntöpussi

Tiesitkö miksi useiden kauppojen muo-
vipussien sisäpuoli on musta? Kaupat 
ovat tilanneet näitä kaksipuolisia pus-
seja helpottaakseen kotitalouksien lajit-
telua. Kun ostokset on viety kaupasta 
kotiin, sopii kauppakassi mainiosti 
roskapussiksi. Musta puoli ulospäin 
käännettynä pussi toimii biojätteiden 
lajitteluun. Vaalea tekstipuoli ulospäin 
pussi on sopiva energiajätteille. 

Nyt Ekoroskilla on myös oma 
kääntöpussi, jollaisen voit pyytää ase-
manhoitajilta vieraillessasi hyöty-
käyttöasemilla. Pussin kyljessä on 
muistutukseksi lajitteluohjeet, mitä 
jätteitä mustaan ja vaaleaan pussiin saa 
laittaa.Jätevideolla puhdas pöytä täyttyy jätteistä.

Kokkolan Hopeakivenlahdessa on 
käynnistetty syksyn aikana Ekoros-
kin, Kokkolan ja Pietarsaaren yh-
teisen biokaasulaitoksen toiminta. 
Mädätysprosessi käynnistettiin lisää-
mällä lietteeseen toisesta samantyyp-
pisestä biokaasulaitoksesta otettua 
lietettä. 

- Sitä lisätään vauhdittamaan pro-
sessia. Mädätyksen käynnistämises-

tä kertoo reaktoreista johdettujen 
kaasujen pitoisuudet ja mädättees-
tä tehdyt laboratorioanalyysit. Niitä 
tarkistetaan jatkuvasti, kertoo käyttö-
päällikkö Ville Sydänmetsä.   

Kaasu kerätään kaasuvarastoon. 
Kun kaasun metaanipitoisuus on riit-
tävä, sillä tuotetaan laitoksen omaan 
käyttöön lämmitys- ja sähköenergi-
aa. Oman kulutuksen ylittävä sähkö-

energia johdetaan sähköverkkoon. 
Mädätetty liete lingotaan kuivak-

si kahdella lingolla ja lopputuote 
menee jälkikypsytykseen biokaasu-
laitoksen viereiselle kompostointi-
alueelle. Siellä lisätään mädätteen 
kuohkeutta lisäämällä siihen risuja ja 
tukiaineita, jotta hajoaminen alkaisi. 
Lopputuotteena on kompostimulta, 
jota voi käyttää lannoitteena.

Biokaasulaitoksen toiminta käynnistetty

Lieteautot saavat kuitin toimitetusta määrästä, kertoo käyttöpäällikkö Ville Sydänmetsä.  
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Huomaathan, 
että joka laskussa 
on eri viitenumero. 
Käytäthän lasku-

kohtaista viitenumeroa 
maksaessasi.

Kotitalouksien 
uudet hinnat

Kotitalouksien maksut muuttuvat vuodenvaih-
teessa 1.1.2013.  

Käsittelymaksu tulee olemaan 8,82 €/m3 (sis. 
alv. 24%). Esimerkiksi 240 litran astian käsitte-
lymaksu maksaa 2,12 €/tyhjennyskerta (sis. alv. 
24%).

Kiinteä maksu tulee olemaan 1-2 asukkaan 
kotitaloudelle 4,13 €/kk (sis. alv. 24%) ja kol-
men tai useamman hengen taloudelle 5,94 €/kk 
(sis. alv. 24%).
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