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Tiesitkö, että mustaan pussiin heitetty jogurttipurkki matkaa 200 km 
aivan turhaan vain sen takia, että se on lajiteltu väärän väriseen pus-
siin. Eikö jogurttipurkki kuulunutkaan mustaan pussiin? Tarkista 

lajitteluohjeet tältä sivulta.
Mustissa pusseissa ylimääräisen 200 km matkan tekee yhteensä 240 
jätelavaa vuodessa. Oikea lajittelu helpottaa jätteiden käsittelyä ja vä-

hentää käsittelykustannuksia. Paremmalla lajittelutuloksella on siis 
selvä yhteys jätteenkäsittelymaksuihin. Sen vuoksi lajittelu kannat-

taa – myös rahallisesti.
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Lajittele
näin

Biojäte mustassa pussissa
- Ruoantähteet, hedelmien ja vihannesten   
 kuoret, pilaantuneet elintarvikkeet
- Vaipat ja siteet
- Pieneläinten kuivikkeet 
 (esim. kissanhiekka) 

energiajäte vaaleassa pussissa
- Paperiset, kartonkiset, muoviset ja 
 styroksiset elintarvikepakkaukset
- Talouspaperi
- Pienet muoviesineet, kuten 
 tiski- ja hammasharjat
- Tekstiilit

Teksti: Annika Haukkasalo  Kuvat: Ab Wiizart Oy

Energiajäte, puujäte, metalli, lasi, paperi, pahvi, vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikka-romu, 
loppusijoitettava jäte.

OMAAN JÄTEASTIAAN

HYÖTYKÄYTTÖASEMALLE

Lajittelu
kannattaa!

paperi
 - Sanoma- ja aikakauslehdet
 - Mainokset
 - Kopiointipaperit ja kirjekuoret

pahvi
 - Pahvilaatikot
 - Aaltopahvit
 - Voimapaperit

lasi
 - Pantittomat lasipullot ja -purkit  
  (kaularenkaat saa jättää)

metalli
 - Metallipurkit ja -tölkit, kannet
 - Alumiinifoliot ja -vuoat
 - Tyhjät spraypullot
 - Hehkulamput
 - Sähköjohdot

paristot
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Vaihtoehtoja selvitetään
Muovipussien hyödyistä ja erityisesti haitoista käydään yhä vilkkaampaa 
keskustelua ja useissa maissa pohditaan muovipussien käytön rajoittamista 
tai kieltämistä kokonaan niiden aiheuttamien haittojen takia. Muovi hajo-
aa luonnossa hyvin hitaasti ja sitä kertyy vähitellen paikkoihin, joissa se on 
hyvin haitallista kuten esimerkiksi vesistöihin ja ravintoketjuun. Ekoroskin 
optisen lajittelujärjestelmän toimivuuden kannalta jätteiden pakkaaminen 
riittävän kestäviin (muovi)pusseihin on välttämätöntä, jotta pussit ja niiden 
sisältö voidaan lajitella erilleen ja ohjata jatkokäsittelyyn. Mitä tapahtuu la-
jittelujärjestelmälle, jos muovipussien käyttöä rajoitetaan tulevaisuudessa?

Ekoroskin lajittelujärjestelmän tärkein vaihe toteutetaan kuluttajien keit-
tiöissä, joissa kotitalousjätteet lajitellaan biojätteeseen (musta pussi) ja polt-
tokelpoiseen jätteeseen (vaalea pussi). Lisäksi jätteestä erotellaan lasi- ja 
metallipakkaukset sekä vaaralliset jätteet kuten esimerkiksi paristot, jotka 
toimitetaan ekopisteille tai hyötykäyttöasemille. Mustat ja vaaleat pussit vie-
dään kiinteistöillä samaan jäteastiaan, jolloin ne sekoittuvat keskenään ja ne 
joudutaan lajittelemaan uudestaan erilleen ennen hyötykäyttöä. Pussien se-
koittuminen samassa jäteastiassa aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kustannuk-
sia, jotka voitaisiin välttää pitämällä mustat ja vaaleat pussit erillään koko 
käsittelyketjun ajan. Tämä edellyttäisi erillistä jäteastiaa mustille ja vaaleil-
le pusseille sekä kuljetusta erillään esimerkiksi monilokeroisella jäteautolla.

Ekoroskin tavoitteena on varautua mahdollisiin tuleviin muutoksiin toi-
mintaympäristössä ja myös kehittää lajittelujärjestelmän kustannustehok-
kuutta. Ekorosk selvittää parhaillaan mahdollisuuksia muuttaa jätteiden 
käsittelyä edellä mainitulla tavalla. Mikäli mustat ja vaaleat pussit pidetään 
erillään myös kuljetuksen aikana, ei jatkossa ole tarvetta ylläpitää optista la-
jittelulaitosta vaan jätepussit voidaan viedä suoraan jatkokäsittelyyn. Tällöin 
ei myöskään tule olemaan tarpeellista pakata kotitalousjätteitä yhtä hyvin 
kuin nyt, jotta pussit kestävät lajittelukäsittelyn. Esimerkiksi biojätteet voi-
si pakata biohajoaviin pusseihin tai paperipusseihin. Polttokelpoinen jäte ei 
välttämättä vaatisi erityistä pakkausta vaan se voitaisiin käsitellä sellaisenaan. 
Ekorosk tulee erikseen tiedottamaan mahdollisista muutoksista kotitalous-
jätteiden käsittelyssä hyvissä ajoin ennen kuin muutokset tulevat voimaan.

 
Toivotan kaikille lukijoillemme aurinkoista kesää. 

Olli Ahllund
toimitusjohtaja  

Ku
va

: B
jö

rn
 S

tje
rn

va
ll

mukava käynti 
hyötykäyttö-
asemalla
Teksti: Annika Haukkasalo  Kuva: Björn Stjernvall

Hyötykäyttöasemalla käynti ei tarvitse 
olla ikävä velvollisuus, jossa kiristellään 
hampaita autojonossa. Olemme koonneet 
ohjeet, joiden avulla käyntisi nopeutuu ja 
vältyt ikäviltä tilanteilta.

tuotanto
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Pia Grankvist
Ab Ekorosk Oy
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1Huomioi muu liikenne. Aja reu-
naa pitkin ja pysäköi aina niin, et-

tä muut autot pääsevät ohitsesi. Näin 
jonot lyhenevät ja kaikki asioivat no-
peampaa.

2 Sammuta auto jätteiden tyhjää-
misen ajaksi. Asemalla on huo-

mattavasti viihtyisämpää ilman edessä 
olevan auton paksua savua.

3 Vältä peruuttamista. Kaistat 
hyötykäyttöasemalla ovat yksi-

suuntaisia ja muut eivät osaa varautua 
vastaantulevaan liikenteeseen. Autojen 
välissä liikkuvat ihmiset saattavat olla 
keskittyneempiä jätesäkkien ja nojatuo-
lien siirtämiseen, kuin autosi liikkeisiin.

4 Lajittele jätteet jo kotona val-
miiksi eri jätelajikkeisiin, niin 

asemalla tarvitsee vain nostaa jätteet au-
tosta oikeisiin astioihin. Mikäli et tie-
dä jonkin jätteen paikkaa, voit laittaa ne 
kuormassa erikseen ja kysyä asemanhoi-
tajalta neuvoa.

5 Uskalla kysyä neuvoa! Aseman-
hoitajat ovat asemilla sitä varten, 

että lajittelu sujuisi. Kenenkään ei tar-

vitse osata jokaisen jätteen oikeaa astiaa, 
joten mene rohkeasti asemanhoitajan 
juttusille.

6 Lasten on hyvä odottaa autossa. 
Hyötykäyttöasema on teollisuus-

alue, jossa kulkee raskasta liikennettä, 
joten lasten on turvallisempaa seurata 
lajittelua autosta. 

7 Ethän poimi jäteastioista tois-
ten tuomia tavaroita. Ekoroskille 

tuodut jätteet on tarkoitettu jätteenkä-
sittelyyn ja jätteen tuonut asiakas voi ol-
la varma, ettei hänen tuomansa tavara 
tule kadulla enää vastaan. Jätteiden poi-
miminen konteista aiheuttaa lisäksi tur-
hia vaaratilanteita.

Käynti hyötykäyttöasemalla toimii 
niin, että asiakkaat ajavat niiden jäte-
astioiden luo, joihin heillä on jätteitä 
tuotavana ja tyhjäävät kuormansa oi-
keisiin astioihin. Asemanhoitajalta saa 
tarvittaessa opastusta ja nostoapua. Ko-
titalousasiakas ei tarvitse kukkaroa mu-
kaan hyötykäyttöasemalle eikä kuormia 
tarvitse punnita. Mukaan tarvitsee ot-
taa jätteidensä lisäksi vain sopiva annos 
iloista mieltä!
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Teksti ja kuvat: Annika Haukkasalo

Kokkolassa Entisöinti 
ja kunnostus -kurssilla 
vanhat huonekalut saa-

vat elinkaareensa lisää pituutta. 
Monet siellä kunnostettavista 
esineistä ovat olleet päätymäs-
sä jätekuormaan, kunnes kurs-
silaiset ovat pelastaneet ne ja 
päättäneet kunnostaa käyttö-
kelpoisiksi. 

- Tämä on kierrättämistä 
parhaimmillaan, toteaa kurssin 
opettaja Jouni Mustonen.

Kierrättämisestä ja 
kunnostamisesta trendi
Ihmiset ovat alkaneet ymmär-
tää, että tavaroita kannattaa 
kierrättää ja korjata. Televisio, 
lehdet, kirjat ja sosiaalinen me-

dia pursuavat vanhojen esi-
neiden kunnostusohjeita ja 
vinkkejä kierrätystavaroilla si-
sustamiseen. Vanhan ihannoi-
minen on jopa mennyt siihen, 
että uusiin esineisiin halutaan 
kulutetun näköinen pinta.

- Vanha viehättää aina, mutta 
vanhan näköinen uusi esine on 
aivan eri asia kuin todellisuu-
dessa vanha esine. Retrotavarat 
voivat olla kopioita vanhoista 
esineistä ja vanhojen tyylisuun-
tien kopiointia tehdään uudel-
leen ja uudelleen, Mustonen 
kertoo.

Laadukkaan esineen 
elinkaari on pitkä
Elämme kertakäyttökulttuurin 

maailmassa, jossa tavarat eivät 
kestä kulutusta kuten ennen. 
Nykyajan materiaalit ja tekni-
nen valmistustapa antavat uu-
sia haasteita korjaamiseen sekä 
edellyttävät kunnostajalta laa-
jempia taitoja.

- Kun vanha huonekalu on 
käsin tehty, se on myös helppo 
käsin korjata. Teollisesti valmis-
tetuissa tuotteissa joutuu aina 
hetken miettimään, miten nii-
tä korjataan, Mustonen pohtii.

Laadukas tavara on luotu 
kestämään ihmiseltä toiselle. 
Säilyäkseen hyvänä tuote vaatii 
kuitenkin huoltamista ja joskus 
myös korjaamista.  

- Kun esineestä on nähtävis-
sä, että sitä on korjattu ennen-

Viilaten ja höyläten 
vanhat esineet kuntoon
Esine voi saada pitkän käyttöiän, jos siitä huolehditaan hyvin. 
Tavaran pitkä käyttöikä vähentää kulutusta ja sitä kautta myös syntyvän jätteen määrää.

kin, niin miksemme korjaisi 
sitä nytkin. Tänä päivänä saate-
taan lähteä tekemään liian isoja 
korjaustoimenpiteitä tai vaihta-
maan kokonaan uuteen, vaikka 
hyvin pienellä huoltomaalauk-
sella tavaran ikä voidaan nostaa 
moninkertaiseksi.  Eihän au-
tokaan liiku, jos sitä ei huolla. 
Tämä ymmärretään paremmin 
kuin muiden tavaroiden huolto.

Korjaaminen ja huoltami-
nen on edullista, kun työn te-
kee itse, mutta kaikilla ei ole 
siihen vaadittavaa tietoa ja 
osaamista. Entisöintikursseil-
la tarjotaan ihmisille tietoa 
erilaisista materiaaleista ja työ-
tavoista. Korjaustaitojen lisäk-
si kurssilta saa rohkeutta alkaa 

korjaamaan itse.
Kurssille on tultu monenlais-

ten tavaroiden kanssa, mutta 
vielä ei ole tullut vastaan esinet-
tä, jota ei voisi korjata. 

- Kyllä kaikille saadaan teh-
tyä jotain. Joskus esinettä voi 
olla vaikeaa entisöidä eli palaut-
taa ennalleen, mutta silloin siitä 
voi tuunata jotain uutta. Silloin 
vanhaa huonekalua käytetään 
raaka-aineena ja tehdään se uu-
destaan. Jos siinä onnistutaan 
hyvin, saadaan aikaiseksi uusi 
uniikki esine.

Vielä tavaran käyttöiän pää-
tyttyäkin se voidaan lajittele-
malla ohjata uusiokäyttöön, 
jolloin materiaali hyödynnetään 
uusissa tuotteissa.

Marja-Leena Honkaharju kunnostaa kirpputorilta löytynyttä pöytää.
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Jouni Rantanen on tuonut kurssille 
kunnostettavaksi vanhempiensa kotoa 
vanhan penkin, jonka ääressä hän on 
lapsuudessa leikkinyt.

Jouko Hietamäki (oik.) pelasti vanhan keinutuoli 
päätymästä jätteeksi. Opettaja Jouni Mustonen 
kertoo, että kurssin alussa keinutuoli oli vain 
kasa palasia.

”Tämä on 
kierrättämistä 

parhaimmillaan.” 

Jouni Mustonen

Me Ekoroskilla kuuntelemme hyvin tarkalla korvalla asiakkai-
demme antamaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Viimeisim-
mässä asiakaskyselyssä Ekorosk sai paljon positiivista palautetta 
ja yleisarvosanan 8,7 asteikolla 4–10, mutta toivottavaakin löy-
tyi seuraavista aiheista.

 Muovipusseille keräysastiat ekopisteille

Moni toivoo ekopisteelle keräysastiaa muovipusseille, sillä li-
kainen pussi jää ylimääräiseksi, kun se on tyhjätty ekopisteellä. 
Muovipussien keräysastioita löytyy kahdeksalta ekopisteeltä ja 
niitä lisätään vähitellen vilkkaimpiin ekopisteisiin. Suuria muu-
toksia ekopisteissä kuitenkin vältetään tällä hetkellä vuonna 
2015 voimaan tulevan jätelain pakkausjätteen tuottajavastuu-
asetuksen vuoksi, joka siirtää vastuun pakkausjätteen keräämi-
sestä kunnilta ja jätelaitoksilta tuottajayhteisöille. Odotamme 
Ekoroskilla ensin tietoa uudesta keräysjärjestelmästä ja sen jäl-
keen teemme päätöksiä omasta ekopisteverkostosta.

 Paperinkeräysastiat ovat täynnä

Paperinkeräysastiat keräävät paperin lisäksi palautetta niiden 
täyttymisestä. Ekoroskin ekopisteillä sijaitsevat paperinkeräys-
astiat ovat Paperinkeräys Oy:n omistamia ja heidän tyhjäämi-
ään. Ekoroskille saapunut palaute kuitenkin viedään eteenpäin 
ja tyhjennysrytmiä suunnitellaan yhdessä. Asiakaspalaute aut-
taa suunnittelussa ja sen avulla löydetään ongelmallisimmat ke-
räyspaikat.

 Ekopisteiden astioissa pienet luukut

Ekopisteiden jäteastioiden luukkuja on arvosteltu liian pieniksi, 
sillä jätteet eivät mahdu luukusta läpi. Astioissa on pienet luu-
kut sen vuoksi, että ekopisteillä otetaan vastaan vain pienjätettä. 
Suuremmat jäte-erät on toimitettava hyötykäyttöasemalle. Li-
säksi luukut ovat pienet turvallisuussyistä, jotta lapset eivät pää-
se putoamaan syviin jäteastioihin. 

Jotkut asiakkaat kokevat myös kansien olevan hankalia, kun 
niitä ei saa pysymään auki tyhjennyksen ajaksi. Astioihin on va-
littu itsestään sulkeutuvat kannet, ettei jäteastioihin pääsisi sata-
maan lunta tai vettä.

 Hyötykäyttöasemalla ahdasta

Moni hyötykäyttöasema on jäänyt asiakasvirtojen alla pienek-
si, joten viime vuosina on aloitettu hyötykäyttöasemien laajen-
nustyöt. Laajennus on toteutettu jo Kruunupyyssä, Kälviällä ja 
Munsalassa. Kokkolassa lisättiin uusi poistumistie alkuvuodesta, 
mutta muutostyöt jatkuvat loppuvuodesta. Lisäksi laajennuk-
sen tulee kokemaan vielä Uudenkaarlepyyn hyötykäyttöasema. 
Vinkkejä sujuvaan hyötykäyttöasemalla käyntiin annetaan si-
vulla 3.

 Hinnoittelu jätteen painon mukaan

Olemme saaneet toivomuksia, että Ekoroskin kotitalousmak-
sujen hinnoittelu perustuisi jätteiden painoon. Nykyinen hin-
noittelu toimii talouden asukasluvun ja jäteastian tilavuuden 
mukaan. Maksuperusteen muuttaminen painon mukaan ei ny-
kytilanteessa ole mahdollista, sillä kaikissa jäteautoissa ei ole 
vaakatoimintoa. Nykyisessä järjestelmässä on kuitenkin mah-
dollista vaikuttaa jätelaskunsa loppusummaan mitoittamalla 
jäteastian koko niin, että se sopii kotitaloudessa tuotettujen jät-
teiden määrään.

 Asiakaslehteen juttutoiveita

Asiakkaamme ovat toivoneet eko.-lehdessä juttuja vanhojen ta-
varoiden uusista mahdollisuuksista. Tässä lehdessä on vastattu 
tuohon tarpeeseen sivulla 4.

Teksti: Annika Haukkasalo

Palautenurkka
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Kolmen kuukauden ikäi-
nen Martta on kylläi-
nen ja peppu on kuiva. 

Hänelle on juuri vaihdettu peh-
meä kestovaippa joka hengittää 
ja lämmittää peppua. Nyt on ai-
ka mennä ulos vaunuihin nuk-
kumaan. Martta nojaa äitiänsä, 
Airi Salmelaa vasten kun häntä 
puetaan. Silmät painuvat kiin-
ni ja hän hymyilee tyytyväisenä 
unissaan, kun hänet lasketaan 
vaunuihin.

Martta on Salmelan perheen 
kolmas lapsi, joka käyttää kesto-
vaippoja. Kiinnostus kestovaip-
poja kohtaan heräsi, kun Airi ja 
hänen miehensä odottivat en-
simmäistä lastaan Veikkoa, jo-
ka on nyt neljä ja puoli vuotta. 

- Kaikki alkoi äitiyspakkauk-
sessa olleesta esitteestä kestovai-
poista ja sen luettuamme heräsi 
kiinnostus kokeilla kestovaipan 
käyttöä, kertoo Airi Salmela. 

Salmelan vanhempi sukulai-
nen opasti häntä taittelemaan 
äitiyspakkauksesta löytyvän 
harson kestovaipaksi. Sen lisäk-

si hänellä ei ollut muuta tun-
temusta kuin äitiyspakkauksen 
esitteestä saadut tiedot.

- Lähdimme ennakkoluu-
lottomasti kokeilemaan kuinka 
kestovaippojen käyttö sujui-
si, lähinnä taloudellisista syistä, 
hän kertoo. Emme vielä silloin 
tienneet, että Kestovaippayh-
distyksellä olisi ollut toimintaa 
Kokkolassa. Olisimme voineet 
saada apua läheltä. 

Salmelan ystävä Lena Ek-
lund oli paneutunut asiaan 
enemmän, kun hän tänä kevää-
nä alkoi käyttää vastasyntyneelle 
Kasper-pojalleen kestovaippoja. 

- Internetistä löytyy pal-
jon tietoa. Muun muassa Kes-
tovaipat ja kantovälineet 
kiertoon-OMV -niminen fa-
cebook-ryhmä toimii niin 
keskustelufoorumina kuin vaip-
pakirpputorina, Eklund kertoo. 

Eklund valitsi kestovaipat se-
kä ideologisista että taloudelli-
sista syistä. Hän ei halua käyttää 
kertakäyttövaippoja, koska niitä 
ei pysty kierrättämään tai käyt-
tämään raaka-aineena. 

Kestovaippoja pestessä ei 
saa käyttää huuhteluainet-

ta. Se heikentää kankaan imu-
kykyä. Huuhteluaineen sijasta 
voi käyttää vähän etikkaa. Etik-
ka huuhteluvedessä pehmentää 
hyvin. 

Pesuohje
Kestovaipat tulee pestä 60 as-
teessa ilman huuhteluainetta. 
Muuten niiden käyttö ei aseta 
suuria vaatimuksia perheelle. 

- Pesukoneessamme on 60 
asteen pikaohjelma, käytän 
yleensä sitä vaippojen pesemi-
seen, Salmela kertoo. 

Hän säilyttää likaisia vaippo-
ja kannellisessa sangossa. Hän 
pesee vaipat joka toinen tai 
kolmas päivä. Likaisista kesto-
vaipoista saa hajun pois tiput-
tamalla niiden sekaan Tea tree 
öljyä. 

- Roska-astia jossa on kerta-
käyttövaippoja haisee enemmän 
kuin kestovaipat, Eklund huo-
mauttaa.

Kestovaippoja voi käyttää 
eri tavoin, Salmela käyttää kes-
tovaippoja vain päivällä, yöksi 
vauvalle laitetaan kertakäyttö-
vaippa. Eklund käyttää ainoas-
taan kestovaippoja. 

- Pitää olla itselleen armol-
linen. On hyvä tuntea itsensä 
ja omat rajansa, sanoo Salme-
la. Hän mainitsee, että on ti-
lanteita joissa kertakäyttövaippa 
on paras vaihtoehto, esim. mat-
koilla tai kun lapsi on sairas. 

Kestovaippa tulee todellakin 
märäksi, ja se johtaa siihen että 
lapsi haluaa oppia aikaisemmin 
käymään potalla. 

- Kaksivuotias huomioi välit-
tömästi kun kestovaippaan tu-
lee jotain, ja valitsee ennemmin 
potan, Salmela kertoo.

Vauva tarvitsee noin kak-
sikymmentä kestovaippaa. Se 
helpottaa arkea, sillä silloin pe-
sunkonetta ei tarvitse jatkuvasti 
käyttää vaippojen pesemiseen. 
Kestovaippojen ei tarvitse ol-
la uusia. Niitä voi hyvin os-
taa käytettynä. Kestovaippojen 
imukykykin paranee kuin nii-
tä on pesty pari kertaa, Eklund 
korostaa.

Eklund korostaa myös kesto-
vaippojen etuja allergian näkö-
kulmasta. 

- Kestovaippa hengittää ihoa 
vasten, toisin kuin muovi pitää 
kaiken sisällään, hän sanoo ja 
on sitä mieltä, että kestovaipat 
voivat ehkäistä vauvojen iho-
ongelmia.

Eklundin pieni poika nuk-
kuu makeasti sohvalla äitinsä 
vieressä koko haastattelun ajan, 
ja näyttää olevan varsin tyyty-
väinen kestovaipan käyttäjä. 
Nuku hyvin kestovaipan kans-
sa, näyttäisi hän ilmeellään ker-
tovan!

EKOPISTE6

Teksti ja kuvat: Pia Grankvist

Pehmeästi kestovaippaillen

Eino, 2 vuotta, tietää missä 
käytetyt kestovaipat säilyte-
tään. Hän tuo äidilleen Aino 
Salmelalle kannellisen sangon, 
johon niitä laitetaan.

Lena Eklundin vieressä nukkuva Kasper-poika on käyttänyt kestovaippoja syntymästään asti. Hän on tyytyväinen pehmeään ja hengittävään vaippaansa. 
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Kun taloa rakennetaan, remon-
toidaan tai tyhjennetään, syntyy 
suuria määriä jätteitä, jotka vievät 
paljon tilaa. 

Siitä syystä monet vuokraa-
vat jätteilleen vaihtolavan. Silloin 
kannattaa miettiä haluaako laji-
tella itse jätteensä ja toimittaa ne 
ilmaiseksi, vai onko valmis mak-
samaan siitä, että Ekorosk hoitaa 
lajittelun. Ratkaisevaa on silloin 
tietenkin se, kuinka kalliiksi tulee 
antaa Ekoroskin hoitaa lajittelu.

- Mitä painavampi lajittelemat-
toman jätteen kuorma on, sitä 
kalliimmaksi se tulee, sanoo kent-
täesimies Kenneth Punsar Piri-
lön jätelaitokselta Pietarsaaresta. 

Lajittelematonta jätettä ote-
taan vastaan ainoastaan Pietar-
saaren jätelaitoksella ja Kokkolan 
kaatopaikalla. Ekorosk veloit-
taa lajittelemattomasta jätteestä 
229,40 € tonnilta. Painava kuor-
ma kannattaa lajitella. Esimerkik-
si kattotiilet voi lajitella erilliselle 
vaihtolavalle. Lajitellusta kuor-
masta yksityinen henkilö ei maksa 
mitään käsittelymaksua Ekoros-
kille. Muista täyttää kuljettajan 
tuoma jätteen siirtoasiakirja. Tie-
dot tarvitaan Ekoroskilla.

Vaarallista jätettä lukuun otta-

matta vaihtolavalle voi toki lait-
taa kaiken muun. Usein siellä on 
mukana kevyempää tavaraa, ku-
ten tekstiilejä ja taloustavaroita, 
jotka eivät ole niin painavia. Se 
tietysti tekee kuormasta halvem-
man. Hinta on 229,40 € tonnil-
ta. Lava punnitaan sen saapuessa 
Pirilöön tai Storkohmoon ja pun-
nitaan uudestaan tyhjennyksen 
jälkeen. Näin saadaan lavan sisäl-
lä olleen jätteen paino selville. 

- Näin saa tyhjennettyä talon 
kerralla, jolloin säästyy aikaa ja 
vaivaa, sanoo yritysneuvoja Mar-
ko Berg. 

On asiakkaasta itsestä kiinni, 
haluaako säästää aikaa vai rahaa. 

Jätelaji ohjaa
Jos asiakkaalla on suuria määriä 
yhtä tai muutamaa jätelajia, on 
melko vaivatonta lajitella ne eril-
leen toisistaan.

- Vaihtolavan sisältäessä aino-
astaan yhtä jätelajia, käsittely-
maksua ei peritä, koska jäte on 
lajiteltua. Esimerkiksi energiajäte-
konttiin voi laittaa muovia, teks-
tiilejä, pahvia ja styroksia, toteaa 
Ekoroskin yritysneuvoja Marko 
Berg, ja kehottaa asiakkaita kysy-
mään neuvoa etukäteen. 

Onko jäteastiasi lähettyvillä, vai pi-
tääkö jätteitä kantaa kauemmaksi? 
Onko siivousyritys ja aliurakoitsi-

jat tietoisia tavastanne lajitella? Onko jäteas-
tiasi oikean kokoinen? Kun yrittäjä käyttää 
aikaa näiden kysymysten miettimiseen, on 
mahdollista säästää rahaa.

Lajitellulla jätteellä on alhaisempi hinta 
kuin lajittelemattomalla jätteellä. Siksi yrit-
täjän kannattaa panostaa aikaa jätehuollon 
suunnitteluun.

Ekoroskin yritysneuvoja Marko Berg aut-
taa yrityksiä tekemään jätesuunnitelman il-
maiseksi.

- Kyse voi olla niinkin yksinkertaisesta asi-
asta kuin jäteastian sijoittamisesta. Kun jä-
teastia on sijoitettu järkevästi, henkilökunta 
käyttää sitä oikein, ja näin jäte tulee auto-
maattisesti lajiteltua, toteaa Berg. Me kaikki 
haluamme päästä helpolla. Jos astia energia-

jätteille on kaukana, ehkä laitamme energia-
jätteet lähempänä sijaitsevaan puujätteille 
tarkoitettuun astiaan. Se tulee ajan myötä 
kalliiksi.

Myös yhden miehen yritykset maksavat 
hyötykäyttöasemalle tuodusta jätteestä käsit-
telymaksua.

- Vaikka jäte on yksityisen kotitalouden 
rakennusjätettä, se lasketaan kuitenkin yri-
tysjätteeksi. Jäte on syntynyt yrityksen toi-
minnasta, sanoo Berg.

Ekoroskin asemanhoitajat eivät käsittele 
rahaa, vaan he kirjoittavat asiakkaalle kuitin, 
josta yrittäjä saa kopion. Lasku tulee sitten 
postitse. 

Käsittelymaksun tulisi peittää yritysjättei-
den käsittelystä muodostuvat kustannukset.  
Jätelain mukaan kotitalouksien ei tule mak-
saa yritysten jätteiden käsittelystä johtuvia 
kustannuksia.

Yrittäjä: 
ole tietoinen 
yrityksesi jätteistä 
– säästät rahaa
Teksti: Pia Grankvist  Kuva: Björn Stjernvall

Yksityinenkin maksaa 
jätekuormasta

Sähköjohtojen 
palat ja muut 

esineet joissa on 
metallia kuuluvat 
metallijätteisiin.

Kysy neuvoa etukäteen, 
ennen kuin alat tyhjätä 
tai remontoida taloa, 
kehottavat kuljettaja 
Tommy Kronholm ja 
Ekoroskin yritys-
neuvoja Marko Berg. 

Teksti: Pia Grankvist
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Muutoksia keräyspisteissä
Räyringin hyötykäyttöaseman aukiolot muuttuvat 1.5. alkaen. 
Hyötykäyttöasema on avoinna joka tiistai klo 10–13 sekä seuraa-
vat lauantait 14.6. ja 9.8.2014 klo 10–13. Asema palvelee osoit-
teessa Patanantie 331.

Marinkaisten ekopiste muuttaa Sysimetsäntieltä uuteen paik-
kaan Niementielle koululaisten pysäkille.

Vuodenvaihteessa on muuttunut Alahärmän, Kauhavan, Kaus-
tisen ja Uudenkaarlepyyn aukioloajat kahteen arkipäivään viikos-
sa klo 12–18 sekä yhteen lauantaihin kuukaudessa klo 10–13.

Hyötykäyttöasemien kesäaukioloaikoja pidennettiin ajal-
le 1.4.-31.10. Evijärvellä, Kälviällä, Luodossa, Oravaisissa ja 
Kruunupyyssä.

Teksti & kuvat: Annika Haukkasalo

Kesäasukkaan jätehuollon muistilista
•  Jokaisen kiinteistön on kuuluttava jär-

jestettyyn jätehuoltoon. Tämä koskee 
myös kesäasuntoja. Jätehuoltoon liityt 
ottamalla yhteyttä Ekoroskiin, mikäli 
käytät vapaa-ajan asukkaiden yhteisiä 
astioita tai jätteenkuljettajaan, mikäli 
hankit pihaasi oman astian.

•  Kesäasukkaiden jäteastiat ovat käytös-
sä 1.5.–30.9.

•  Jäte lajitellaan vapaa-ajan jäteastioi-
hin samoin kuin kotitalouksissakin 
Ekoroskin alueella, eli biojäte mus-
tiin pusseihin lajiteltuna ja energiajäte 
vaaleisiin pusseihin lajiteltuna.

•  Vapaa-ajan asunnon jätteen palvelu-

maksu lähetetään toukokuussa ja erä-
päivä laskuissa on heinäkuu. Maksu 
perustuu palvelutasoon.

•  Samalla palvelumaksulla kesäasukkail-
la on käytössä myös kaikki Ekoroskin 
ekopisteet ja hyötykäyttöasemat.

•  Bosundin venesatamassa järjestetään 
la 28.6. klo 10–15 kiertävä hyöty-
käyttöasema, jonne kesäasukkaat saa-
vat tuoda jätteitään.

•  Vapaa-ajan asukkaiden keräysastioi-
den sijainnit löytyvät Ekoroskin si-
vuilta www.ekorosk.fi > Keräyspaikat 
> Vapaa-ajan asutus

Taidetta 
tavaran-
paljoudesta
Ekoroskin konttoritiloissa Pietarsaaressa 
on esillä valokuvanäyttely, jonka teema-
na on tavaranpaljous. Näyttelyn nimi on 
Sekaista. Valokuvanäyttelyn ovat toteut-
taneet graafikko Matti Lyytinen sekä 
psykologi Ilse Sjöholm. Tavaranpaljous 
sopii teemana Ekoroskin tiloihin erin-
omaisesti, sillä Ekorosk vastaanottaa 42 
miljoonaa kiloa jätettä vuodessa. Myös 
taiteilijat itse kertovat näyttelyn tulleen 
kotiin tuodessaan sen Ekoroskille. Valo-
kuvaajat haluavat luoda katsojan kanssa 
vuoropuhelun nykyajan kuluttamises-
ta ja kertakäyttökulttuurista. Samaan ai-
kaan kuvien tavaranpaljous kaikessa 
väriloistossaan on myös kaunista.  

Valokuvat ovat esillä Ekoroskin luen-
tosalissa arkisin klo 8–15.45 syyskuun 6. 
päivään saakka. Tervetuloa!

Lajitteluohjeita 
uusilla kielillä
Ekoroskin lajitteluohjeet löytyvät nykyään kolmellatoista eri 
kielellä. Haluamme palvella asiakkaitamme lajitteluasioissa 
mahdollisimman hyvin ja kannustaa lajitteluun tarjoamalla 
lajitteluohjeet eri kielillä. 

Ohjeet löytyvät nykyään 
kielillä suomi, ruot-
si, englanti, venäjä, 
bosnia, ranska, 
kiina, somali, 
nepali, viet-
nam, vi-
ro, puola 
ja arabia. 
Osoittees-
sa www.
ekorosk.fi 
voit valita 
haluamasi 
kielen alku-
valikosta. 

Grillailua ja jäteneuvontaa
Kiinnostaako sinua tietää lajittelusta enemmän? Tule keskustelemaan jäteasioista kanssamme 
asemapäiville! Tarjoamme kävijöille kesän ensimmäiset makkarat ja samalla käynnillä voit tuoda 
hyötykäyttöasemalle kuuluvat jätteet kotoasi. Tervetuloa!

Kierrämme seuravilla hyötykäyttöasemilla:
ma 2.6.  klo 12–18 Uusikaarlepyy, Myllytie 15
ti 3.6.  klo 14–18 Veteli, Äijäpatintie 8
ke 4.6.  klo 12–18 Kauhava, Salokuja 5
to 5.6.  klo 12–18 Kruunupyy, Krokforsintie 24
pe 6.6.  klo 14–18 Ylihärmä, Puurtajantie 8

Muistathan myös avoimien ovien päivän Pietarsaaren Pirilön jäteasemalla la 6.9. klo 9–13.

Veneilijät 
ohoi!

Muistattehan, että 
hätäraketit palautetaan 

niitä myyviin 
liikkeisiin. 


