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teksti: Annika Haukkasalo  Kuva: Björn Stjernvall

Jätehuolto on 
ympäristötyötä
Jätehuollon luonne on vuosien varrella muuttunut täy-
sin. Kaatopaikkoihin perustunut jätehuolto on korvat-
tu kierrätyksellä ja hyötykäytöllä. Eräänlainen päätepiste 
tälle kehitykselle saavutetaan ensi vuoden alussa, kun 
orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan ja 
polttokelpoista jätettä ei enää saa sijoittaa kaatopaikal-
le. Hyötykäytön lisääntymisen myötä myös toiminnan 
ympäristövaikutusten minimointi on tullut yhä tärkeäm-
mäksi osaksi jätehuoltoa.

Ekoroskin osalta tämä tarkoittaa sitä, että Storkoh-
mon loppusijoitusalueen kapasiteetti tulee riittämään 
vielä pitkälle tulevaisuuteen. Alkuperäisten suunnitel-
mien mukaan kapasiteetin piti riittää tämän vuosikym-
menen loppuun, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että 
käyttöaikaa riittää ainakin seuraavan vuosikymmenen 
loppuun saakka. 

Ekorosk seuraa järjestelmällisesti toimintansa ympä-
ristövaikutuksia. Viime vuosina erityistä huomiota on 
kiinnitetty toiminnan vaikutuksiin vesistöihin. Pirilön 
jäteaseman hulevesien käsittelyä varten on rakennettu 
saostusaltaat ja Storkohmon jäteaseman vedet johdetaan 
nykyään Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. 
Ekoroskin toimintapolitiikan mukaisesti pyrimme ke-
hittämään toimintaamme pitkäjänteisesti taloudellisella 
ja ympäristöystävällisellä tavalla. Keskeisenä tavoittee-
na on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja lisä-
tä jätteiden käyttöä raaka-aineena. Lukija voi tutustua 
Ekoroskin toimintapolitiikkaan ja ympäristötavoitteisiin 
lähemmin kotisivuillamme julkaistujen vuosikertomus-
ten avulla. Löydät myös tästä lehdestä artikkelin, jossa 
kerrotaan tarkemmin siitä ympäristötyöstä, jota päivit-
täin toteutamme toiminnassamme.

Toivotan kaikille lukijoillemme aurinkoista kesää!

Olli Ahllund, toimitusjohtaja
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Vaaralliset jätteet voivat 
jo pieninä määrinä ol-
la haitallisia tai vaaral-

lisia ihmisille tai ympäristölle. 
Punareunaiset varoitusmer-
kit kertovat vaarallisen jätteen 
ominaisuuksista. Merkit voi-
vat vanhoissa pakkauksissa ol-
la oranssit. Varoitusmerkillä 
merkittyjen tuotteiden lisäksi 
erilaiset kosmetiikkatuotteet, 
kuten parfyymit, rasvat ja kyn-
silakat luokitellaan vaarallisiin 
jätteisiin.

Jätteet tulee pitää omissa 
pakkauksissaan, jotta ne voi-
daan käsitellä oikein. Mikäli 
astian sisältöä ei tiedetä, on sii-
tä kerrottava asemanhoitajal-
le ja astia on annettava hänelle.

- Vaarallista jätettä ei saa se-
koittaa muun jätteen sekaan, 
sillä aineet voivat reagoida kes-
kenään. Väärin lajiteltuna ne 
voivat aiheuttaa vaaratilantei-
ta, kuten tulipaloja, varoittaa 
Ekoroskin työsuojelupäällikkö 
Asta Silvanne. 

Vaarallista jätettä ovat myös 
trasseli, paperi, turve ja kaik-
ki muu aine, johon on imey-
tetty vaaralliseksi luokiteltua 
ainetta. Sen sijaan tyhjät vaa-
rallisen jätteen pakkaukset ei-
vät ole vaarallista jätettä, vaan 
ne lajitellaan pakkauksen jäte-
lajin mukaan.

Kotona ei kannata säilyt-
tää vaarallista jätettä kovin pit-
kään, sillä ne saattavat ajan 

myötä alkaa vuotaa. Näin voi 
käydä kiinteille vaarallisille jät-
teille, kuten akuille sekä neste-
mäisille aineille, joiden astiat 
voivat haurastua.

Hyötykäyttöasemilla ei ote-
ta vastaan lääkejätteitä, hä-
täraketteja tai räjähteitä. 
Lääkejätteet kuuluu palauttaa 
apteekkiin, hätäraketit myyjäl-
le ja räjähteistä on ilmoitettava 
poliisille.

Vaarallinen jäte on 
nimensä veroinen

	 •	Jäteöljy	ja	öljyinen	jäte	(öljyinen	trasseli,	öljynsuodattimet)
	 •	Akut	ja	akkunesteet
	 •	Maalit,	liimat,	lakat	ja	kosmetiikka
	 •	Loisteputket	ja	energiansäästölamput
	 •	Paristot	(myös	matkapuhelimien	ja	muiden	sähkölaitteiden	akut)
	 •	Liuotinaineet	(esim.	tärpätti,	tinneri,	asetoni,	bensiini)
	 •	Kasvinsuojelu-	ja	torjunta-aineet
	 •	Rikki-	ja	suolahapot
	 •	Kylmälaitteet	(freonia	ja	ammoniakkia	sisältävät)
	 •	Kyllästetty	puu	(painekyllästetty,	vihreä	suolakyllästetty	tai	ruskea	kreosootilla	kyllästetty)
	 •	Jarrunesteet	ja	vaihteistoöljyt
	 •	Iskunvaimentajat
	 •	Silikoni-	ja	uretaanipakkaukset	(Huom!	Myös	tyhjät)
	 •	Sähkö-	ja	elektroniikkaromu

Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan seuraavia vaarallisia jätteitä:

Vaarallisen jätteen varoitusmerkit

Ympäristölle	
vaarallinen

Räjähtävä Syttyvä Hapettava Paineen	alaiset	kaasut Syövyttävä

Välittömästi	
myrkyllinen

Haitallinen/ärsyttävä/
herkistävä/vaarallinen	

otsonikerrokselle

Vakava	
terveysvaara
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teksti ja kuva: Annika Haukkasalo

Pietarsaarelainen Ju-
lia Vähäkangas liittyi 
vuodenvaihteessa Fa-

cebookissa Vuosi ilman uu-
sia vaatteita -tempaukseen 
ja päätti laajentaa ostolakon 
myös muihin tuotteisiin. Kau-
pasta lähtee mukaan vain ruo-
kaa ja käyttötarvikkeita, kuten 
pesuaineita. Muut tarvikkeet 
Vähäkangas hankkii kirppu-
toreilta.

- Lähdin tempaukseen mu-
kaan, koska olen kyllästynyt 
yleiseen mentaliteettiin, että 
nykyään huonolaatuisia vaat-
teita myydään muutamilla eu-
roilla ja ne kestävät käyttöä 
vain hetken. Kirpputoreilta 
löytyy paljon hyvää tavaraa ja 
kaikkea ei tarvitse ostaa uu-
tena, Vähäkangas kommentoi 
osallistumisensa syyksi.

Laadukas tavara 
kiertää kirpputoreilla

Vähäkankaan ostolakkoon 
kuuluu, että tarvikkeita saa 
hankkia kirpputoreilta. Pie-
tarsaaren seudulta löytyy Vä-
häkankaan mielestä hyviä 
kirpputoreja.

- Hyvä kirpputori on siis-
ti, edullinen ja siellä on paljon 
tavaraa. Itse etsin kirpputoreil-
ta enemmän 70-luvun ja sitä 
vanhempaa tavaraa, sillä pidän 
niiden ulkonäöstä ja ne ovat 
usein kestävämpiä laadultaan. 
Ihmiset eivät aina ymmärrä, 
että joku voisi vielä käyttää 

heidän vanhoja vaatteitaan ja 
siksi ne päätyvät jätteeksi. Osa 
vaatteista saattaa kaivata pien-
tä tuunausta, mutta ovat sen 
jälkeen täysin käyttökelpoisia, 
Vähäkangas kertoo.

Perinteisien kirpputori-
en lisäksi internet-kirpputo-
rit ovat lisänneet suosiotaan. 
Ekoroskin alueella lähes jo-
kaisesta kunnasta löytyy oma 
sosiaalisen median kirppu-
tori ja lisäksi monenlaiselle 
harrastustoiminnalle ja muil-
le tarpeille löytyy omia net-
tikirpputoreja. Alueellamme 
annetaan, myydään ja vaih-
detaan esimerkiksi lasten-
tarvikkeita ja kasveja omilla 
sivustoillaan. Julia Vähäkan-
gas on käyttänyt Facebook-
kirpputoreja ja asiointi niissä 
on sujunut hyvin. Kirpputo-
rin tunnelmaa ei kuitenkaan 
voi siirtää verkkoon, minkä 
vuoksi Vähäkangas suosii yhä 
asiointia perinteisillä kirppu-
toreilla. 

Uusien tavaroiden ostolak-
ko on Vähäkankaan mukaan 
lähtenyt hyvin käyntiin. Tem-
pauksen myötä ostokset ovat 
halvempia ja ympäristöystä-
vällisempiä. Vähäkangas ei 
myöskään koe jääneensä mis-
tään paitsi jättämällä uudet ta-
varat kaupan hyllylle.

- Ostolakko ei tule jäämään 
pelkäksi tempaukseksi, vaan 
kestävä kuluttaminen on py-
syvämpi elämäntapa, Vähä-
kangas muistuttaa.

Vuosi ilman uusia 
tavaroita
Yhä useamman kuluttajan ostopäätökseen vaikuttaa tuotteen laatu, kestävyys, 
ajattomuus ja ympäristövaikutukset. Moni onkin kyllästynyt kertakäyttö-
kulttuuriin ja sen myötä sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt sivustoja, 
joissa ihmiset ovat päättäneet muuttaa kulutustottumuksiaan. 

Ekoroskin	verkkosivuilla	on	lueteltuna	alueella	toimivat	

kirpputorit.	Käy	tutustumassa	tarjontaan	osoitteessa	

www.ekorosk.fi > keräyspaikat > kirpputorit
julia Vähäkangas on uusien tuotteiden ostolakossa. Hän löytää kirpputoreilta laadukasta tava-

raa halvemmalla ja ympäristöystävällisemmin. 
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Kauhavalainen Mar-
ketta Härkönen on 
luonnon ja eläinten 

ystävä. Hänellä on aina ol-
lut lemmikkejä ja kymme-
nen vuoden ajan Härkönen 
on pelastanut kodittomia eläi-
miä rescue-yhdistysten kautta. 
Härkönen on ehtinyt pelastaa 
jo kaksi koiraa ja yhden kis-
san. Lisäksi yksi entinen ravi-
hevonen on saanut eläkeajan 
kodin Härkösen luota.

- Olen koko elämäni pi-
tänyt eläimistä ja luonto on 

minun mielestäni tärkeä. Ih-
misten välinpitämättömyys 
luontoa ja eläimiä kohtaan on 
mennyt mielestäni huonom-
paan suuntaan, Härkönen 
kommentoi.

Koiraihmisten  
roskahaaste

Eläinten lisäksi Härkönen 
pelastaa luontoa – yksi ros-
ka kerrallaan. Koiran kans-
sa lenkkeillessään hän poimii 
samalla roskia ympäristöstä. 
Näin hän on toiminut jo kah-

dentoista vuoden ajan.
- Poimin roskia systemaat-

tisesti, toisen puolen tiestä 
mennessä ja toisen puolen tul-
lessa. Joskus roskapussi täyttyy 
muutaman sadan metrin koh-
dalla, mutta toisinaan pääsee 
parikin kilometriä, Härkönen 
kertoo.

Facebookissa on viime vuo-
den keväällä avattu roskien 
poimintaan kannustava ryh-
mä nimeltä Koiraihmisten 
roskahaaste. Sivustolla koiri-
en omistajat julkaisevat kuvia 

Ekologinen tassunjälki 
on omistajan vastuulla
Hankittaessa tarvikkeita lemmikkieläimille tämän 
päivän kirjavasta tuotevalikoimasta myös omistajan 
vastuu lemmikin pitämisen ympäristövaikutuksista 
kasvaa. Aktiivisimmat lemmikinomistajat korjaavat 
omien lemmikkiensä jätteiden ohella myös muiden 
jättämiä roskia pois luonnosta.

teksti ja kuvat: Annika Haukkasalo

Koiran kanssa lenkkeillessä voi poimia samalla roskia teiden varsilta. 

Marketta Härkönen antoi Romina-koiralle uuden kodin.

koiristaan lenkillä poimitun 
roskasaaliin kera ja kertovat 
kokemuksiaan roskaisista ka-
duista. 

- Eniten tien varsilta löytyy 
tupakka-askeja ja karamelli-
papereita, mutta lisäksi löy-
tyy kaikenlaista tavaraa auton 
osista öljykanistereihin. Ker-
ran löytyi myös nojatuoli. 

Härkönen kuvailee roski-
en keräämistä luonnosta pal-
kitsevaksi ja yleensä siistitty 
alue myös pysyy hieman siis-
timpänä.

- Roskien keräämisestä tu-
lee hyvä mieli, Härkönen ku-
vailee iloisuus äänessään ja 
kannustaa muitakin kokeile-
maan.

Lemmikeillä  
helppoja jätteitä

Kauhava on kuulunut Eko-
roskin toiminta-alueeseen vas-
ta puolitoista vuotta, mutta 
Härköselle uusi lajittelumal-
li on ehtinyt tulla jo tutuksi. 

Lemmikkejä koskevien jättei-
den lajittelussa hän ei näe on-
gelmia. 

- Hyötykäyttöaseman työn-
tekijät neuvovat kyllä, jos ei 
tiedä, minne jokin jäte kuuluu 
lajitella, Härkönen kertoo ko-
kemuksistaan.

Härkönen miettii lemmik-
kiensä tarvikkeiden hankin-
nassa vastuullisia valintoja. 
Aina ympäristöasiat eivät kui-
tenkaan voi ohjata ostoksia. 

- Lemmikin ruokinnassa on 
mietittävä myös, mikä ruoka 
sille sopii. Minulla on muuta-
man koiran kanssa ollut aller-
gioita, jotka ovat rajoittaneet 
ruokavaliota. Sopiva ruokava-
lio selviää kokeilemalla.

Härkönen haluaa esimer-
killään kannustaa kaikkia mu-
kaan ympäristötalkoisiin. 

- Ihmisen on pidettävä ym-
päristöstä huolta. Puhtaassa 
ympäristössä on kaikilla mu-
kavampi elää, niin ihmisten 
kuin eläintenkin.

•	 EläintEn jätöksEt	–	mustaan	pussiin	eli	biojätteeseen 

•		RuoantähtEEt, puRuluut –	mustaan	pussiin	 

•		kaRvat	–	mustaan	pussiin 

•		kissanhiEkka	–	mustaan	pussiin 

•		häkkiEn siivousjätE, puRut ja kuivikkEEt	–	mustaan	pussiin 

•		hEinät	–	mustaan	pussiin	tai	suuret	määrät	puutarhajätteenkeräyspaikalle 

•		talutushihna, muovia, tekstiiliä	–	vaaleaan	pussiin	eli	energiajätteeseen 

•		RuokapakkauksEt, muovia	–	vaaleaan	pussiin	 

•		RuokapakkauksEt, metallia	–	metallinkeräykseen	ekopisteelle 

•		Ruokakuppi, posliinia	–	kiviaineskonttiin	hyötykäyttöasemalle 

•		akvaaRiohiEkat	–	kiviaineskonttiin	hyötykäyttöasemalle 

•		kaulapanta, nahkaa	–	kaatopaikkajätteeseen	hyötykäyttöasemalle

Lemmikinomistajien jäteopas:



EKOPISTE6

Ympäristöinsinööri As- 
ta Silvanne on työs-
kennellyt eri ympäris-

töpuolen tehtävissä 10 vuotta. 
Ekoroskilla häntä odottavat 
uudet haasteet, joita tuo muun 
muassa vuonna 2016 voimaan 
astuva orgaanisen jätteen kaa-
topaikkakielto. 

- Ekoroskilla orgaanisen jät-
teen kaatopaikkakieltoon on jo 
ehditty valmistautua. Storkoh-
mon kaatopaikalla on kartoi-

tettu kaatopaikkajätteelle uusia 
hyödyntämiskohteita, Silvanne 
toteaa tyytyväisenä.

Jätemäärän vähentäminen 
ja ohjaaminen hyötykäyttöön 
ovat keskeisiä tavoitteita Eko-
roskin ympäristötyössä. Ekoros-
kin alueella kotitalousjätteestä 
94 % hyödynnetään materiaa-
lina ja energiana, joten kaato-
paikalle jätettä kuljetetaan vain 
6 %. Storkohmon kaatopaikan 
uusi osa tulee siis palvelemaan 

käytössä vielä pitkään, mutta 
vanhan kaatopaikan puoli voi-
daan nyt sulkea ja sen myötä 
Storkohmon ympäristötyössä 
keskitytään lähitulevaisuudes-
sa uuden kaasunkeräysjärjestel-
män rakentamiseen.

- Metaanikaasun talteenot-
to tehostuu, kun kaatopaikka 
suljetaan ja päälle rakennetaan 
tiivis kuorikerros. Suljetul-
ta kaatopaikalta ei pääse valu-
maan nesteitä pois eikä nesteitä 

sisään. Metaanikaasu saadaan 
sieltä talteen kaasunkeräyskai-
vojen kautta.

Vaikutukset maahan, 
veteen ja ilmaan

Ekorosk tarkkailee maahan, 
veteen ja ilmaan kohdistuvia 
toimintansa vaikutuksia. Jäte-
asemien vesistä otetaan näytteitä 
usealta eri näytteenottopisteel-
tä ja näytteet analysoidaan asi-
antuntijatahon laboratoriossa. 
Vesistökuormitukset ovatkin 
vähentyneet viime vuosina ra-
kentamalla Pirilön jäteasemal-
le hulevesien puhdistusaltaat ja 
liittämällä Storkohmon jätease-
ma kaupungin jätevesiverkos-
toon.

- Edes sadevesi ei liiku Eko-
roskin jäteasemilta ulos ilman 
seurantaa, ympäristöinsinööri 
tarkentaa.

Ekoroskin ympäristöjärjestel- 

mä perustuu maailman tunne-
tuimpaan ISO 14001 ympäris-
töjärjestelmämalliin. Sen myötä 
Ekorosk on sitoutunut jatku-
vasti parantamaan ympäris-
tösuojelun tasoa, ja toimintaa 
arvioidaan sekä itsenäisesti et-
tä ulkoisen auditoijan toimesta.

- Ympäristöjärjestelmästä 
saatiin juuri uusittu sertifikaat-
ti. Viimeisimmän auditoinnin 
mukaan huomautettavaa löy-
tyi dokumenttien päivityksestä, 
mutta yleisemmin ympäristö-
näkökohtien käsittelyyn, tark-
kailuohjelman toteutukseen 
ja toiminnan selkeyteen oltiin 
tyytyväisiä.

Ympäristötyö muuttuu jat-
kuvasti, kun tulee uusia lakia 
ja asetuksia. Tulevaisuuden jä-
tehuolto riippuu siis pitkäl-
ti poliittisesta päätöksenteosta, 
jota Ekorosk seuraa toimin-
noissaan.

ympäristötyöllä 
kevennetään 
ympäristökuormaa
Ekoroskin uusi ympäristöinsinööri on vasta ehtinyt 
aloittaa työnsä, kun ensimmäinen auditointi on 
jo takana. Ekorosk seuraa toimintansa ympäristö-
vaikutuksia ympäristölupien, lakien ja ympäristö-
järjestelmän ohjaamana.

ympäristöinsinööri asta Silvanne tarkastelee 

pilaantuneiden maiden kentällä, että 

ympäristövaatimukset täyttyvät  

teksti ja kuva: Annika Haukkasalo

”Edes sadevesi 
ei liiku Ekoroskin 
jäteasemilta ulos 
ilman seurantaa.”
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Jätelautakunta on kunnal-
linen lautakunta, joka on 
yhteinen kaikissa Ekoros- 

 kin omistajakunnissa. Kai-
killa omistajakunnilla on omat 
edustajansa jätelautakunnassa. 
Säännöt ovat jätelautakunnan 
luoma työkalu. 

- Yksinkertaistettuna voi-
daan sanoa, että säännöillä 
varmistetaan, että alueen jäte-
huolto toimii mahdollisimman 
pienillä ympäristövaikutuksilla, 
kertoo Johan Hassel, joka toi-

mii jätehuoltopäällikkönä jäte-
lautakunnassa. 

Jäte ja jätehuolto sisältä-
vät riskejä ihmisen terveydel-
le ja ympäristölle. Sääntöjen 
tarkoituksena on välttyä näil-
tä riskeiltä. Sääntöjen toinen 
tavoite on varmistaa, että jät-
teistä huolehditaan oikein ja 
oikeassa järjestyksessä. Mei-
dän kaikkien tulisikin pyrkiä 
vähentämään tuottamamme 
jätteen määrää tai ainakin vä-
hentää jätteemme haitallisuut-

ta. Nyky-yhteiskunnassa emme 
voi välttyä jätteen tuottamisel-
ta kokonaan, joten tehtävämme 
on varmistaa, että jäte voidaan 
käyttää uudelleen tai kierrättää 
esimerkiksi viemällä ylimääräi-
siä vaatteitamme kirpputoreille 
ja lehtiä ekopisteiden paperin-
keräykseen.

Jos vaatteet ovat rikkoutu-
neet eivätkä ne kelpaa enää 
kirpputoreille, kolmas vaihto-
ehto on hyödyntää ne energia-
na. Näin tapahtuu laittamalla 

ne vaalean pussiin. Kun kaikki 
jätteemme menevät tämän pro-
sessin läpi, ei jäljelle pitäisi jäädä 
jätteitä, joita ei voida kierrättää 
millään tavalla, tai näitä jätteitä 
on ainakin hyvin vähän. Tällais-
ta jätettä ovat esimerkiksi ken-
gät, PVC-muovi, sadevaatteet, 
märkätilan tapetti ja vastaavat.

uudistuneet 
määräykset

Jätelautakunta on ke-
vään aikana uudistanut jä-
tehuoltomääräyksiä. Ne on 
muutettu kaksiosaisiksi, joissa 
on nyt myös esittelyosio mää-
räyksistä ja niiden tehtävistä. 
Varsinaiset määräykset luovat 
puitteet jätehuollolle ja anta-
vat käytännön ohjeita jätelain 
tulkintaan. Ohjeistus löytyy 
esimerkiksi jäteastian sijoitta-
miseen sekä jäteastian jakami-
seen. Hakemukset määräysten 
poikkeuksista ohjataan jätelau-
takunnalle.

- Yhteinen jäteastia edellyt-

tää, että astian käyttäjät ovat 
naapureita tai ainakin asuvat 
niin lähellä toisiaan, että yh-
teistyö on käytännössä mah-
dollista, Hassel antaa esimerkin 
määräysten sisällöstä.

Uutena kohtana jätehuolto-
määräyksissä on, että yhden ja 
kahden hengen kotitaloudet, 
jotka kompostoivat ja käyttävät 
vähintään 240 litran jäteastiaa, 
voivat hakea kahdeksan viikon 
tyhjennysväliä. Myös vapaa-
ajan asukkaat, jotka kompostoi-
vat ja käyttävät omaa jäteastiaa, 
voivat hakea jäteastialleen pi-
dennettyä tyhjennysväliä.

Jätelautakunta päättää jät-
teenkäsittelyn jatkosta 19.5. 
Muutos on tarpeen, sillä ny-
kyinen järjestelmä on vanhen-
tunut.

Määräykset ovat julkisia, eli 
kuka tahansa voi käydä tutus-
tumassa niihin jätelautakunnan 
sivuilla www.ekoso.fi tai käydä 
tapaamassa kotikuntansa ym-
päristöviranomaista.

Määräykset 
vaikuttavat jätehuoltoon

johan Hassel ja jätelautakunta 

antavat jätehuollolle suuntaviivat 

jätehuoltomääräyksien avulla. 

teksti ja kuva: Pia Grankvist

Koko Ekoroskin toiminta-alueella on yhteiset 
säännöt, jotka antavat jätehuollolle suuntaviivat ja 
ilmentävät jätelakia aluetasolla. Näiden sääntöjen 
virallinen nimi on jätehuoltomääräykset. Pohjan-
maan jätelautakunta laatii määräykset ja tekee 
myös päätökset niiden poikkeuksista.
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Toukokuusta 2015 lähtien 
ekopisteiden lasinkeräykseen 
saa laittaa vain pakkauslasia, 
eli lasipulloja ja -purkkeja. 
Kaikki muu lasi tulee toimit-
taa hyötykäyttöasemille. Kor-
kit ja kannet on otettava pois 
ennen lajittelua, sillä ne ei-
vät sovi lasinkeräysjätteeseen. 
Kaularenkaat ja etiketit voi 

jättää paikoilleen. Ekopistei-
den lasinkeräysastiaan ei siis 
jatkossa saa laittaa juomalase-
ja, uunivuokia tai muuta vas-
taavaa lasia.

Muutos johtuu 1.5.2015 
laajenevasta pakkausjätteen 
tuottajavastuusta, jonka jäl-
keen tuottajavastuu koskee 
myös lasipakkauksia. Tämän 
vuoksi lasijätteen vaatimukset 
tarkentuvat, jotta kierrättämi-
nen on mahdollista.

Ekopisteelle
•	 Lasipullot
•	 Lasipurkit

Hyötykäyttöasemalle
Kaatopaikkajätteeseen
•	 Lasiastioita	 (esimerkiksi	

juomalaseja, uunivuokia, 
kahvipannuja, kattiloiden 
ja pannujen kansia)

•	 Kristallilasia
•	 Opaalilasia	 (esimerkiksi	

joissain kosmetiikkapakka-
uksissa tai koriste-esineissä)

•	 Ikkunalasia	tai	peililasia
Kiviainekseen
•	 Posliinia	ja	keramiikkaa

HYVä tietää
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teksti & kuva: Annika Haukkasalo

KauHaVan hyötykäyttöasemalle rakenne-
taan kolmekaistainen läpiajoramppi, joka tulee 
helpottamaan asemalla asiointia. Muutosten 
jälkeen autot saa pysäköityä lähemmäs kont-
teja. Kauhavan hyötykäyttöasema on suljettu 
toukokuun ajan rakennustöiden vuoksi, mutta 
Ylihärmän asema palvelee omien aukioloaiko-
jen lisäksi myös Kauhavan aukioloaikojen mu-

kaan. Ylihärmän hyötykäyttöasema osoitteessa 
Puurtajantie 8 on auki toukokuun ajan maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–18, perjan-
taisin klo 14–18 sekä lauantait 9.5. sekä 23.5. 
klo 10–13.

uudEnKaaRLEPyyn hyötykäyttöasemaa 
laajennetaan kesän aikana. Laajennuksen myötä 
ajokaista levenee ja ohittaminen helpottuu. Ase-
ma on auki normaalisti rakennustöiden aikana.

Kun kesän grillikausi on avattu 
ja grillituhkat odottavat lajitte-
lua, anna niiden odottaa ainakin 
kaksi viikkoa. Säilytä tuhka kan-
nellisessa metallitynnyrissä, jossa 
voit kahden viikon jälkeen tuo-
da tuhkan hyötykäyttöasemalle. 

Tuhka käsitellään kaatopaik-

kajätteenä, mutta hyötykäyt-
töasemalla se otetaan vastaan 
erillisessä metalliastiassa pa-
lovaaran vuoksi. Tuhkaa voi 
käyttää myös puutarhassa hap-
pamana lannoitteena. Ravin-
tokasveille sitä ei kuitenkaan 
suositella.

malttia grillituhkan 
lajittelussa

Hyötykäyttöasemilla 
laajennuksia
teksti: Annika Haukkasalo

teksti: Pia Grankvist   Kuva: Wiizart

Hyötykäyttöasemalla vierailun aikana tur-
vallisin paikka lapsille on istua autossa. 
Hyötykäyttöasemat lasketaan teollisuus-
alueeksi ja alueella on paljon liikennettä. 
Sen vuoksi asema ei sovi lasten leikkipai-
kaksi.

Lajittele jätteet valmiiksi kotona. Hyö-
tykäyttöasemilla on ruuhkaa keväisin, kun 
siivousinto iskee kaikille yhtä aikaa. Jos jä-

tekuormasi on lajiteltu valmiiksi jo koto-
na, helpottuu sekä oma että muiden käynti 
hyötykäyttöasemalla.

Otamme nykyään vastaan kierrätyspuu-
ta erillisessä kontissa Pirilön ja Kokkolan 
asemilla. Tämä tarkoittaa sitä, että puu-
jätteen tulee olla täysin käsittelemätöntä 
ja koostua pelkästään lankuista ja levyistä. 
Konteissa on merkintä Kierrätyspuu.

Vinkit asemakäynnille
teksti: Pia Grankvist  

Ekorosk järjestää perinteiset asemapäivät grillailun ja 
jäteneuvonnan merkeissä seuraavilla hyötykäyttöasemilla:

ma	25.5.		klo	12-18	 alahäRmä,	Kuoppalantie	18

ti	26.5.	 klo	14-18	 ähtävä,	Urheilukentäntie	90

ke	27.5.	 klo	14-18	 tEERijäRvi,	Ekokuja	1

to	28.5.		 klo	12-18	 kälviä,	Kruutikellarintie	5-7

pe	29.5.	 klo	12-18	 kokkola,	Terminaalikatu	11

Tervetuloa asemapäiville!Tervetuloa asemapäiville!

ainoastaan lasipurkit 
ja -pullot ekopisteelle

Lisätietoa lasin 
kierrätyksestä 

löytyy osoitteesta 
www.ekorosk.fi > 

lajittele näin

muutoksia 
asiakastietoihin

ota yhtEys kuljEttajaan:
•	 Osoitteesi	muuttuessa
•	 Jäteastian	muutoksissa
Jätelaskusta	löytyy	jätteenkuljettajan	yhteystiedot

ota yhtEys EkoRoskiin: 
•	 Talouden	asukasmäärän	muutoksissa
•		 Laskun	maksuasioissa
Jätelaskusta	löytyy	laskuttajan	tiedot

ota yhtEys jätElautakuntaan:
•	 Pidennettyä	tyhjennysväliä	sekä	
	 tilapäisiä	keskeytyksiä	koskevissa	
	 asioissa.	www.ekoso.fi, 06 786 3737

+ + +


