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Ruoanjätteet, kinkun rasva ja luu. Rasvan voit imeyttää talous-

paperiin ja panna sen mustaan pussiin. Voit myös kaataa rasvan 

maitopurkkiin, jonka panet mustaan pussiin. 

lahjapaperit, lahjanarut, steariini ja muoviset joulukoristeet, 

kartongit ja olki.  

alumiinivuoat, uudenvuoden tinat ja tyhjät tuikkukupit 

alumiinista metalliastiaan. 

kartonkipakkaukset kartonkiastiaan. 

Joulukortit kuuluvat paperinkeräykseen. 

Pantittomat lasipullot ja –purkit lasinkeräykseen.  

Joulukuusi, muut havukoristeet ja joulukukat.

Vaaleaan pussiin: 

Ekopisteelle: 

Hyötykäyttöasemalle: 

Puutarhajätteen 
vastaanottopaikoille:

Mustaan pussiin: 

Pane 
paistinrasva 

esimerkiksi tyhjään 
maitopurkkiin, jonka 

panet mustaan 
pussiin.

Pane 
alumiinivuoat 

metallin keräykseen 
ja likaiset kartonki-

kannet vaaleaan 
pussiin.

Pane 
sähkökynttelikkö 

elektroniikka-
jätteeseen.

Jouluvalot pannaan elektroniikkajätteeseen ja täysin palaneet 

ilotulitteet kaatopaikkajätteeseen (käyttämättömät ilotulitteet 

on palautettava kauppaan, joka myy ilotulitteita). 

Teksti: Pia Grankvist  Kuvat: Wiizart

Lajittelu joulun ja uuden vuoden aikana

T änä syksynä Ekorosk tutki asi-
akkaiden mielipiteitä jätteen-
käsittelystä yhdeksättä kertaa. 

Lähetämme aina asiakaskyselyn 500 
sattumanvaraisesti valitulle asiakkaalle. 
Tavallisesti yli 25 % näistä vastaa kyse-
lyyn.  Vastanneiden kesken Ekorosk ar-
poo kolme ruokakoria arvoltaan 50 €/
kpl. Jos ensi syksynä olet yksi kyselyn 
saaneista, vastaathan siihen. Vastaa-
miseen ei kulu paljon aikaa ja saam-
me sinulta arvokasta tietoa, joka auttaa 
meitä kehittämään toimintaamme yhä 
asiakaslähtöisempään suuntaan.  

Tässä haluan nostaa esiin pari kysy-
mystä kyselystämme ja saamistamme 
palautteista. Uskon, että nämä ovat asi-
oita, jotka mietityttävät useampia asi-
akkaitamme.  

1 Kotitalous, jossa syntyy erittäin vä-
hän jätettä, kokee, että he maksavat 

tyhjän astian tyhjennyksestä joka toi-
nen viikko. 

Kaikissa kotitalouksissa syntyy bio-
jätettä (mustat pussit) ja, jos kotitalou-
della ei ole kompostia, tyhjennysväli 

on yllä mainittu kaksi viikkoa. Kun-
nallisten jätehuoltomääräysten mu-
kaan biojäte ei saa olla kaksi viikkoa 
kauempaa jäteastiassa. Mutta jos koti-
talous haluaa säästää rahaa eikä halua 
hankkia kompostia, jäteastia voidaan 
aina optimoida eli hankkia mahdolli-
simman pieni jäteastia.  Pieni kotita-
lous tulee toimeen 140 litran astialla. 
Se voidaan ostaa tai hankkia kuljetus-
liikkeeltä. Kotitaloudella voi olla myös 
yhteinen astia naapurin kanssa, jol-
loin astian jakavat kiinteistöt maksavat 
osansa käsittely- ja kuljetusmaksuista. 
Ekoroskin laskulla kustannukset on 
valmiiksi jaettu kaikille mukana olevil-
le kotitalouksille. 

2 Eräs asiakas mietti, mitä teki-
si pehmeille, koville, likaisille ja 

puhtaille muoveille. Erityyppiset muo-
vit herättävätkin paljon kysymyksiä. 

Muovin kierrätyksessä olemme uu-
den ajan kynnyksellä. Tänä vuonna 
pakkausten tuottajat, eli Rinki, ovat 
perustaneet omia ekopisteitä aloittaak-
seen muun muassa muovi- ja pahvi-

pakkausten keräämisen itse materiaalin 
kierrätystä varten. Rinkin muovipak-
kausten astioihin voit laittaa tyhjiä, 
puhtaita ja kuivia muovisia elintarvike-
pakkauksia, pesuaineiden muovipak-
kauksia, shampoo- ja saippuapulloja, 
-kanistereita ja muovipurkkeja, mielui-
ten litistettyinä, muovikasseja, -pusse-
ja ja -kääreitä. Jos paikkakunnallasi ei 
ole muovinkeräystä, muovin voi laittaa 
myös vaaleaan pussiin. 

3 Pari asiakasta pyytää neuvoja epä-
tavallisempien jätteiden kuten su-

lakkeiden, huulipunien ja maalivärin 
lajitteluun. He haluavat myös lukea 
Ekoroskin lehteä digitaalisessa muo-
dossa.  

Minulla on sama vastaus näihin toi-
veisiin, vierailkaa verkkosivuillamme 
www.ekorosk.fi. Siellä on Jätesanasto 
A-Ö, jossa on lajitteluneuvoja yli 900 
eri tavaralle. Siellä on myös digitaali-
nen asiakaslehti ja kaikki sen nume-
rot vuodesta 2007 lähtien. Sieltä voit 
myös lukea mm. vanhan tavaran tuu-
naamisesta, kuinka voit elää vuoden 

kuluttamatta uusia tavaroita ja ympä-
ristömerkinnöistä.   

Otamme mielellämme vastaan kysy-
myksiä sekä isoista että pienistä asiois-
ta ympäri vuoden myös  asiakaskyselyn 
ulkopuolella sekä sähköpostitse osoit-
teeseen: info@ekorosk.fi, puhelimitse 
06-781 4500 tai vieraillessasi jollakin 
hyötykäyttöasemistamme. Aseman-
hoitajamme ovat lajittelun asiantunti-
joita, jotka voivat vastata kaikenlaisiin 
lajittelukysymyksiin kumisaappaista 
asbestiin. Olette lämpimästi tervetul-
leita!

Johanna Pesola
asiakasneuvoja

Asiakkaiden kommentteja – Johanna vastaa
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Pane 
alumiinivuoat 

metallin keräykseen 
ja likaiset kartonki-

kannet vaaleaan 
pussiin.

Teksti: Pia Grankvist  Kuva: Annika Haukkasalo

EU:n kiertotalousdirektiivi asettaa suu-
ria vaatimuksia muun muassa materiaa-
lin kierrätykselle, jonka EU:n mukaan on 
moninkertaistuttava lähivuosien aikana. 
Lisäksi Suomen hallitusohjelma asettaa jo 
nykyään omia vaatimuksia uusiokäytölle. 

Ekoroskin toimitusjohtaja Olli Ahllund, 
mitä uusiokäyttö on?
Uusiokäytöstä puhutaan, kun materiaali kiertää raaka-
aineena kiertokulussa ja sitä käytetään raaka-aineena yhä 
uudelleen. Kartongin kuituja voidaan esimerkiksi käyttää 
uudelleen raaka-aineena 6-7 kertaa, kun taas muovin ja me-
tallin kiertokulut ovat melkein rajattomia, vähän riippuen 
minkälaisia muita materiaaleja niihin sekoitetaan. 

Kuinka suuren prosentin jätteestä Ekorosk uusiokäyttää 
materiaalina nykyään?  
Tänä päivänä vajaat 30 % Ekoroskille tulevasta jätteestä menee 
uusiokäyttöön. Kun nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteena on  
50 % uusiokäyttö vuonna 2020, siis reilun kolmen vuoden päästä.  

Mutta Ekoroskin kotitalousjätteen kierrätysaste oli 
93,4 % vuonna 2015, kuinka tämä voi pitää paikkansa?
Laskiessamme kotitalousjätteen kierrätysasteen laskemme 
yhteen jätteen kierrätyksen sekä materiaalina että polttoai-
neena jätteenpoltossa (vaaleat pussit).  

Miten Ekorosk aikoo lisätä materiaalin uusiokäyttöä? 
Yritämme ohjata asiakkaita lisäämään suoraan uusiokäyt-
töön menevän materiaalin syntypaikkalajittelua, koska on 
liian myöhäistä yrittää lajitella jätettä, kun se on jo pantu ros-
kapussiin. Kun materiaali, jota voitaisiin käyttää raaka-ainee-
na, sekoittuu muuhun jätteeseen roskapussissa, materiaalin 
laatu heikkenee ja sitä ei voida enää käyttää raaka-aineena.  

Miten Ekorosk aikoo lisätä syntypaikkalajittelua kotita-
louksissa? 

Panostamme kotitalouksien portaittaiseen siirty-
miseen monilokero- tai moniastiajärjestelmään 

porrastamalla kotitalouksien käsittelymak-
suja sen mukaan kuinka monta jätelajia he 
lajittelevat toisistaan. Ekorosk ehdottaa, et-
tä erillisiin lokeroihin tai astioihin bio- ja 
energiajätettä lajittelevien kotitalouksien 
alennusta korotetaan 30 prosenttiin vuoden-

vaihteessa. Tätä perustelemme sillä, että Eko-
roskin käsittelykustannukset pienenevät pussien 

tullessa sisään erikseen. Tämä merkitsee, että jätela-
jeja useampaan eri lokeroon tai astiaan lajittelevat saavat 

alemman maksun kuin vanhalla järjestelmällä jatkavat.    

Mutta puhutko useammasta lokerosta tai astiasta etkä 
vain mustista ja vaaleista pusseista?  
Jos materiaalin elinkaarta on pidennettävä, se on erotelta-
va eri lokeroihin tai astioihin jo kotitalouksissa, lisäksi ko-
titaloudet hyötyvät taloudellisesti poistaessaan kartonki- ja 
muovipakkaukset vaaleasta pussista. Kotitaloudet maksavat 
Ekoroskille maksun mustien ja vaaleiden pussien käsittelys-
tä. Kun kotitaloudet lajittelevat kartonki- ja muovipakkauk-
set omiin lokeroihin tai astioihin vaaleiden pussien määrä 
vähenee puolella. Silloin asiakkaalta tulee vähemmän jätettä 
Ekoroskille käsiteltäväksi, jolloin käsittelymaksu alenee. Kar-
tonki- ja muovipakkausten käsittely rahoitetaan maksulla, 
joka lisätään tuotteeseen jo silloin kun se myydään kaupois-
sa. Sen asiakas on maksanut jo ostaessaan tavaran.       

Milloin tämä tapahtuu käytännössä?
Se on jo alkanut, Pietarsaaressa ja Kokkolassa toimii kuljetusliike, 
joka jo tarjoaa monilokerokeräystä kotitalouksille. Mutta lisätäk-
seen erikseen kerätyn jätteen määrää Ekorosk tulee aloittamaan 
taloyhtiöistä. Ekorosk tulee järjestämään yhteisiä kokouksia talo-
yhtiöille ja monilokerokeräystä tarjoaville kuljetusliikkeille aut-
taakseen taloyhtiöitä ja kuljetusliikkeitä pääsemään käyntiin, 
jotta taloyhtiöt saisivat käyttöönsä Ekoroskin maksun alennuk-
sen. Kokoukset järjestetään kevättalvella paikkakunnilla, jois-
sa on monilokerokeräyksestä kiinnostuneita. Katso ilmoitukset 
verkkosivuillamme www.ekorosk.fi ja sanomalehdissä.

2/2016

materiaalin elinkaari kasvaa 

Elämme joulupöytien aikaa, jo-
ten nyt kannattaa miettiä miten 
voimme vähentää ruokajätteen 

määrää. Laskemalla etukäteen joulu-
ruuan määrän sekä miettimällä kuin-
ka monta päivää on laitettava ruokaa 
itse, voi vähentää ruokajätteen määrää. 
Kannattaa kirjoittaa lista joulupyhien 
päivistä ja joka päivän ruuista. Tällä ta-
valla ostoslistan tekeminen joka ruoka-
lajiin tarvittavista ruoka-aineksista ja 
oikean määrän laskeminen on helpom-
paa. Jos teillä on kutsut, huomioikaa, 
että vierailla on aina mukanaan jokin 
pieni lahja esim. makeisia tai muuta 
syötävää. 

Suvun kokoontuessa nyyttikes-
tien järjestäminen voi olla hyvä idea, 
näin kaikki osallistuvat tuomalla jota-
kin syötävää joulupöytään. Silloin tei-

dän ei tarvitse tehdä kaikkia ruokalajeja 
itse ja vieraat saavat tuoda mukanaan 
laatikkojaan tai säilykkeitään. Muuten 
voi käydä niin, että syödään kälyn li-
hapullia omien lihapullien pilaantuessa 
kodin jääkaapissa. Lisäksi isäntäparis-
kunnalta säästyy paljon aikaa ja vaivaa, 
kun heidän ei tarvitse laittaa kaikkea 
ruokaa. 

Ruokaa jää aina tähteeksi vaikka 
suunnittelisi parhaan kykynsä mukaan. 
Silloin on hyvä muistaa, että kaikki 
ruoka voidaan pakastaa kerran. Pakas-
ta ruoka yhden tai kahden henkilön 
annoksina niin mahdollisuudet, että 
ne tulevat syödyiksi, suurenevat. Muis-
ta myös kirjoittaa sisältö ja päivämäärä 
pakkauksen päälle pakastaessasi ruoka-
annoksia. Näin vältyt ufoilta pakasti-
messa.  

Vähemmän ruoka-
jätteitä joulupöydästä 
Teksti: Pia Grankvist  Kuva: David Westström

Vähennä 
ruokajätteen syntyä 

joulunpyhinä tekemällä 
päivittäinen ruokalista. 

se helpottaa 
ruoan menekin 

arvioimista. 
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Kartonki vie paljon tilaa vaale-
assa pussissa, vaikka yrittäisit 
litistää sen todella huolellises-

ti lyttyyn, se aina avautuu uudestaan ja 
vie tilaa. Nelilokeroastiassa voit laittaa 
kartongin omaan lokeroon, jolloin se 
ei vie tilaa vaaleiden pussien lokerossa. 
Kartongista, joka kerätään erilliseen 
lokeroon tai ekopisteiden kartonkias-
tiaan, ei tarvitse maksaa käsittelymak-
sua Ekoroskille.  

- Vein kokonaisen kasan karton-
kipakkauksia Oinaansaarentien eko-
pisteeseen Pietarsaaressa keväällä, ja 
kartonkiastia olikin suljettu, sanoo 
Sanna Honkaniemi kertoessaan mik-
si valitsi roska-astiakseen nelilokeroas-
tian.  

Paperinkeräys Oy sulki kaikki eko-
pisteiden kartonkiastiat viime talve-
na lain muuttuessa niin että tuottajien 
vastuu kierrätyksestä laajeni koske-
maan myös kartonki- ja muovipakka-
uksia. Silloin perustettiin Rinki. Se on 
koko maan kattava tuottajien järjestö, 
joka huolehtii pakkausten kierrätyk-
sestä. Paperinkeräys, joka aikaisem-
min keräsi kartongit osasta Ekoroskin 
ekopisteistä, ei enää saa tehdä sitä vaan 
kartonginkeräyksen hoitaa Rinki, joka 
on sijoittanut uusia astioita kartongil-
le ja muovipakkauksille osaan ekopis-
teistä kesällä. 

Honkaniemi siis seisoi pettynee-
nä Oinaansaaren ekopisteessä au-
to täynnä kartonkipakkauksia eikä 
paikkaa mihin panna ne. Saadessaan 
myöhemmin tarjouksen siirtyä neljän 
lokeron astiaan hän tarttui heti tilai-
suuteen. 

- Kartonkipakkaukset ärsyttävät 
minua, koska ne ovat niin jäykkiä ja 
isoja ja vaikeita litistää vaaleaan pus-
siin, hän toteaa. 

ekoroskille maksu ainoas-
taan kahdesta lokerosta 
neljän lokeron astiassa  

Honkaniemen perheellä on nyt pihal-
laan neljään lokeroon jaettu jäteastia. 
Siinä on erilliset lokerot mustaa ja vaa-
leaa pussia sekä kartonkia ja metallia 
varten. Näistä lokeroista perhe maksaa 
Ekoroskille käsittelymaksun ainoastaan 
mustien ja vaaleiden pussien lokeroista. 
Kartonki ja metalli ovat pakkausmate-
riaaleja, joista Rinki huolehtii. Rinkin 
pakkausten kierrätyskustannukset sisäl-
tyvät tuotteen hintaan asiakkaan osta-
essa pakatun tuotteen. 

- Koko perhe lajittelee ja parhainta 
on, että kaappeihin ei enää kerry ros-
kaa, sanoo Honkaniemi, joka myös 
kertoo, että astia ei ole ollut reunojaan 
myöten täynnä vielä kertaakaan. 

Lisäksi Honkaniemen käynnit eko-
pisteellä ovat vähentyneet puolella. 
Asia, josta hän iloitsee, koska häneltä 
säästyy sekä aikaa että vaivaa, kun kar-
tongit voidaan laittaa omaan astiaan 
sen sijaan, että ne on ajettava jonnekin. 
Viiden henkilön perheessä tulee monta 
tyhjää maitopurkkia.   

lajittelee paremmin
Kun Honkaniemen perheellä on neljä 
eri lokeroa jätteelle, perheenjäsenet lajit-
televat jätteitä enemmän ja paremmin.  

- Nyt ajattelemme kyllä enemmän si-
tä, minkälaisia pakkauksia panemme eri 
lokeroihin, Sanna Honkaniemi toteaa.  

Pihalla olevan oman ”ekopisteen” 
edut ovat sen verran suuria, että hän 
voisi harkita astiaa myös paperille ja 
lehdille päästäkseen viemästä niitä eko-
pisteelle. Honkaniemellä on myös ke-
hitysehdotus:

- Järjestäkää muovipakkausten kerä-
ys omakotitaloista, se olisi mainio asia!

Tekstit ja kuva: Pia Grankvist

Nelilokeroastia innostaa koko perhettä lajittelemaan paremmin. matias 

Honkaniemi ja Nina Heikkinen laittavat mielellään jätteet eri lokeroihin.

kartonki vie tilaa 
– nyt se saa oman lokeron 
nelilokeroastiassa

Ekorosk antaa 20 % alennusta jätteen 
käsittelymaksusta, jos mustat ja vaale-
at pussit laitetaan erillisiin lokeroihin 
tai jäteastioihin. Ekorosk ehdottaa 30 
prosentin alennusta vuodenvaihteesta 
lähtien, mutta tämä riippuu siitä, hyväk-
syykö Pohjanmaan jätelautakunta ehdo-
tuksen.  

Myös asuntoyhtiöt saavat saman 
alennuksen, jos niillä on erilliset asti-

at mustille ja vaaleille pusseille ja, jos 
ne tyhjennetään ja kuljetetaan toisis-
taan erillään Ekoroskille. Ekorosk tulee 
järjestämään yhteisiä tapaamisia taloyh-
tiöille ja jätteen kuljetusliikkeille kevät-
talvella auttaakseen heitä aloittamaan 
laajennetun lajittelun. Katso ilmoituk-
set verkkosivuillamme www.ekorosk.fi.

Erillisillä lokeroilla tai astioilla kar-
tonkipakkauksia varten ja tulevaisuu-

dessa myös muovia varten, kotitaloudet 
voivat alentaa jätteenkäsittelyn kustan-
nuksiaan vielä enemmän. Kun kartonki 
ja muovi poistetaan vaaleista pusseista, 
niiden määrä vähenee puolella. Silloin 
voit vaihtaa pienempään vaaleiden pus-
sien astiaan tai lokeroon ja, koska Eko-
rosk laskuttaa volyymin mukaan maksu 
pienenee astian pienentyessä.  

Pietarsaaressa ja Kokkolassa Lassila & 

Tikanoja tarjoaa omakotitalouksien jät-
teen keräystä kahden tai neljän lokeron 
astioissa. Kaksilokeroastiassa on erilli-
set lokerot mustalle ja vaalealle pussil-
le, kun taas nelilokeroastiassa on erilliset 
lokerot mustalle ja vaalealle pussille, 
kartongille ja metallille. Lisätietoja tästä 
saat Lassila & Tikanojan verkkosivuilla 
www.nelilokero.fi tai soittamalla puhe-
linnumeroon 010 636 5000.  

Keräys moneen lokeroon tai jäteastiaan
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Onko sinua lähellä olevalle ekopisteel-
le ilmestynyt mustia neliskulmaisia 
kuutioita? Siitä sinun kannattaa ol-

la tyytyväinen, sillä se merkitsee, että voit viedä 
pakkausmateriaalisi sinua lähellä olevalle ekopis-
teelle. Rinkin otettua vastuun osasta Ekoroskin 
ekopisteistä järjestö on muun muassa sijoitta-
nut kartonkiastioita 78 ekopisteelle Ekoroskin 
alueella. Ehkä jopa sinua lähellä olevalle ekopis-
teelle? Tarkista verkkosivulta www.rinkiin.fi löy-
tääksesi lähimmän pisteen.  

Kartonkiastiaan voit laittaa tyhjiä, kuivia ja 
litistettyjä 
•	 aaltopahvilaatikoita
•	maito-	ja	mehutölkkejä
•	 kartonkisia	einespakkauksia,	kuivatuotteiden	

kartonkipakkaukset
•	muropaketteja
•	 paperipusseja	ja	-kasseja
•	 pizzalaatikoita	ja	munakennoja
•	 kartonkisia	kertakäyttöastioita
•	WC-	ja	talouspaperirullien	hylsyjä
•	 esimerkiksi	kopiopaperien	ja	juomapurkkien	

kääreitä

Rinkin takana on Suomen Pakkauskierrätys 
Oy, joka hoitaa pakkausmateriaalin kierrätyksen 
Suomessa. 

K eväästä lähtien yksityis-
talouksien on laitettava 
kertakäyttövaipat vaale-

aan pussiin ja tämä tuntuu kau-
havalaisen kolmen lapsen äidin 
Johanna Mastomäen mukaan 
oikealta osoitteelta. Kertakäyttö-
vaipathan koostuvat suurimmak-
si osaksi muovista ja paperista.  

Puhuessamme kertakäyttö-
vaippojen lajittelemisesta Masto-
mäen mieleen tulee muistikuva. 
Hän kertoo, että kun Kauhavan 
kunta liittyi Ekoroskiin vuonna 
2013, hän ihmetteli miksi vaipat 
piti laittaa mustaan pussiin. 

- Meillä vieraili ystäviä, joil-
la oli vaippaikäisiä lapsia. Tar-
kistimme lajittelun Ekoroskin 
kotisivulta ja muistan, että kum-
mastelimme asiaa. Pitikö vaippa 
todellakin laittaa mustaan pus-
siin?! Se tuntui epäloogiselta, hän 
kertoo.   

Mastomäen mielestä on pal-
jon järkevämpää laittaa vaipat 
vaaleaan pussiin, myös kakkavai-
pat. Kakan hän tyhjentää vessan-
pönttöön ja vaipan hän laittaa 
vaaleaan roskapussiin.   

- Vaipoissahan on eniten pis-
saa ja se kai kuivuu nopeasti pois 
lämmössä vaipan palaessa, Mas-
tomäki tuumii. 

Hän on käyttänyt kerta-
käyttövaippoja kaikilla kolmel-
la lapsellaan. Hän tutustui kyllä 
äitiyspakkauksen mukana tullei-
siin kestovaippoihin. Mutta nii-
den käyttäminen ei koskaan ole 
ollut ajankohtaista, koska niitä 
on ostettava useampia ja likaisia 
vaippoja varten on järjestettävä 
säilytys ennen pesua.  

- Kertakäyttövaipan käyttö 
on niin yksinkertaista, voit vaih-
taa missä tahansa myös ilman 
hoitohuonetta. Lisäksi niiden 
imukyky on todella hyvä ja ne 
eivät vuoda. Ne antavat yksin-
kertaisesti vapautta, Mastomä-
ki toteaa.  

Vaipat, siteet ja muut hygie-
niatuotteet on laitettava vaaleaan 
pussiin, koska niiden polttami-
nen on parempi vaihtoehto kuin 
niiden kuljettaminen mädätys-
laitoksen kautta. Siellä ne pois-
tetaan biojätteestä ja viedään 
kuitenkin poltettavaksi.   

Vaalea pussi oikea osoite vaipoille

kartonkiastioita lähelläsi?

Teksti ja kuva: Pia Grankvist

2-vuotiaalla kauhavalaisella elias mastomäellä käytetään kertakäyttövaippoja, 

ne kuuluvat vaaleaan pussiin. 

tässä on Rinki-ekopiste. 

Rinki kerää pakkausjätteitä 

ja hoitaa niiden kierrätyksen. 
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Gunilla Jungarå 
Jepualta

Kierrätätkö kartonkia?
- Viemme isot kartonkipak-
kaukset hyötykäyttöasemalle, 
mutta muropaketit ja muut 
samantapaiset joutuvat kyllä 
vaaleaan pussiin.  

Doris Heikkilä 
Uudestakaarlepyystä

Kierrätätkö kartonkia?
- Kyllä kierrätän. Vien tyh-
jät vessapaperirullat, muna-
kennot, tyhjät keksipaketit ja 
muut samantapaiset ekopis-
teen kartonkikeräykseen. Jau-
hopusseja en pane sinne koska 
niiden tyhjentäminen koko-
naan on vaikeaa. Ne laitan 
vaaleaan pussiin. 

Miten säilytät pakkaukset?
- Kerään ne suuren pussiin va-
rastoon. Tulin niin iloiseksi, 
kun kartonkipiste täällä kes-
kustassa avattiin uudestaan 
kesällä. En halua laittaa kar-
tonkipakkauksia vaaleaan 
pussin sillä se vain täyttyy ja 
menee rikki. 

Britt-Marie Siekkinen 
Uudestakaarlepyystä

Kierrätätkö kartonkia?
- Vien kartonkilaatikot, esi-
merkiksi kissanruokalaatikot, 
hyötykäyttöasemalle kun taas 
keksipaketit ja muut saman-
tapaiset laitan vaaleaan pus-
siin. 

Ann-Louise ja Örjan 
Fågelström Vexalasta

Kierrätättekö kartonkia?  
- Kyllä kierrätämme, viemme 
suuret pakkaukset kierrätyk-
seen. Loput kuten keksipake-
tit laitamme vaaleaan pussin 
ja munalaatikot poltamme, sa-
noo Ann-Louise.

- Vexalassa ei ole kartongin-
keräystä mutta kartongithan 
voisi ottaa kaupunkiin kun 
kuitenkin on menossa kaup-
paan, Örjan tuumii. 

Fred Lundkvist 
Jepualta

Kierrätätkö kartonkia?
- Käytän kartonkilaatikoita 
uudelleen säilytyslaatikoina 
tai sitten vien ne hyötykäyttö-
asemalle. Pienemmät keksilaa-
tikot ja samantapaiset laitan 
vaaleaan pussiin

Gallupkysely – kierrättävätkö 
uusikaarlepyyläiset kartonkia? 

Tobias Wiklund 
Kantlaxista

Kierrätätkö kartonkia?
- Suuremmat kartonkipakka-
ukset kuten esimerkiksi koti-
elektroniikan mukana tulevat, 
mutta muuten laitan ne vaa-
leaan pussiin. Maaseudulla ei 
ole kartonginkeräystä.  

- Ekopisteillä pitäisi olla 
energiasäästölamppujen kerä-
ys muuten ne menevät helpos-
ti metallipakkausten kanssa. 

Energiansäästölamppuja 
myyvät kaupat ottavat vastaan 
myös vanhoja lamppuja (toi-
mittajan huomautus). 

K artonkia voidaan kier-
rättää uuden karton-
gin raaka-aineena, 

mutta ainoastaan jos kartonki-
pakkaukset viedään ekopistee-
seen, jossa on astia kartongille. 
Laittaessasi kartongin vaaleaan 
pussiin se menee polttoon Al-
holmens Kraftiin Pietarsaareen. 
Tästä syystä Eko. asiakasleh-
ti vieraili Uudessakaarlepyyssä 
kysymässä kierrättävätkö uusi-
kaarlepyyläiset kartonkia. 

• Aaltopahvilaatikot
• Maito- ja mehupurkit
• Einesruoan ja puolivalmisteiden kartonkipakkaukset 
• Muropaketit
• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot ja munakennot
• Kertakäyttöastiat kartongista
• Tyhjät vessa- ja talouspaperirullat 
• Esimerkiksi kopiointipaperin ja juomapurkkien kääreet

Teksti ja kuvat: Pia Grankvist

Kartongit, 
jotka voidaan 
kierrättää 
(tyhjät pakkaukset) 
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Teksti ja kuva: Pia Grankvist  Kuva: ??

J ätevesijärjestelmiä on 
monenlaisia esim. pien-
puhdistamoita ja saos- 

 tussäiliöllä varustettuja 
maaperäkäsittelyjärjestelmiä. 
Kaikkia kuuluu hoitaa ja yllä-
pitää eri tavalla. Siksi kannat-
taa tutustua omien laitteiden 
käyttöohjeisiin huolella jo en-
nen kuin niiden käyttö alkaa 
tökkimään. 

Esimerkiksi pienpuhdis-
tamoita on erityyppisiä, jot-
kut mallit voidaan tyhjentää 
loka-autolla ja toiset taas on 
varustettu lietteenkeruujär-
jestelmällä, jossa ylijäämäliete 
siirtyy pienpuhdistamon liete-
pussiin joita täytyy vaihtaa ta-
savälein. 

- Lietepussi voidaan 
kompostoida muun kom-
postijätteen kanssa, esi-
merkiksi puutarhajätteen 
kanssa, kertoo Kokkolan kau-
pungin LVI-tarkastusteknikko  
Kimmo Hautala. 

Kuivakäymälän jätteet voi-

daan myös kompostoida 
omalle pihalle.

- Minulla on sellainen käsi-
tys, että se tehdään ihan hyvin 
omalle pihalle kompostoitaes-
sa, eihän kukaan halua käymä-
läjätteistä hajuhaittoja, toteaa 
Hautala.

Jos käytössä on saostussäiliö 
tai saostuskaivo eli sakokaivo, 
jossa esisaostetaan kiinteistön 
kaikki jätevedet, niin tyhjen-
nys on tehtävä yleensä ainakin 
kaksi kertaa vuodessa. Jätevesi 
virtaa laitteen läpi, ja samalla 
jäteveden kiintoaines laskeu-
tuu kaivon pohjalle. Vettä ke-
vyemmät ainesosat nousevat 
pintaan ja ne imetään loka-au-
toon säiliön tyhjennyksen yh-
teydessä. 

- Saostussäiliöiden tyh-
jennykset on tehtävä laitteen 
koon ja kuormituksen mu-
kaan, mutta yleensä vähintään 
kahdesti vuodessa, huomaut-
taa Hautala. 

Saostuskaivosta jätevedet 

johdetaan jakokaivon kautta 
maasuodattamoon tai imey-
tyskenttään. Tässä kannattaa 
olla tarkkana mitä maamas-
soja käyttää maasuodattamoa 
tai imeytyskenttää rakentaes-
sa. 

- Maaperä ratkaisee min-
kälaisia maamassoja pitää 
käyttää, jotta imeytys toimii. 
Esimerkiksi savinen maa on 
kovaa ja imee huonosti vettä, 
silloin huokoista materiaalia 
on hankittava kauempaa, ker-
too Hautala, joka tietää tapa-
uksia, joissa imeytyskenttä on 
pahimmassa tapauksessa men-
nyt tukkoon jo vuodessa.     

Hautalan mukaan, imey-
tyskentän toimivuuteen vai-
kuttaa myös sakokaivon 
tyhjennysvälit. Jos kaivo tyh-
jennetään liian harvoin, niin 
imeytyskenttään saattaa kul-
keutua kiinteämpää materi-
aalia, ja imeytyskenttä menee 
tukkoon. 

On myös olemassa esimerk-

kejä viemäröintijärjestelmistä, 
jotka on rakennettu sellaisil-
le paikoille, jonne niitä ei olisi 
pitänyt rakentaa, esimerkik-
si maasuodattamo pohjavesi-
alueella. 

- Maasuodattamo ei toimi 
pohjavesialueella, koska put-
ket ovat vedessä koko ajan, 
kertoo Håkan Södö, jonka 
työhön kuuluu muun muas-
sa viemäreiden tyhjääminen 
ja huuhteleminen suurpai-
neella.  

Myös vanhoissa lietekai-
voissa voi ilmetä ongelmia 
imeytyskentässä, jos betoni 
on rikkoutunut ja hiekkaa tai 
maata valuu kaivoon. 

- Jos imeytyskenttä on tuk-
keutunut, avaamme sen huuh-
telemalla putkia viimeisestä 
kaivosta imeytyskenttään, ker-
too Södö, jonka mielestä huol-
to kannattaisi hoitaa niin, että 
mitään ylimääräistä ei vuoda 
imeytyskenttään ja aiheuttaa 
ongelmia. 

jätevesijärjestelmien ylläpito 
vaihtelee mallista riippuen

Jätevesi-
asetus

•	Siirtymäajan	jatkoaika	
loppuu 3/2018

•	Asetuksen	esitys	on	
nyt lausuntokierrok-
sella

•	Esityksen	mukaan	en-
nen vuonna 2004 ra-
kennetut kiinteistöt 
joutuvat uusimaan jä-
tevesisäiliöitään vasta 
kun hakevat toimen-
pidelupaa muita 
muutoksia varten.  

kun lietekaivoa tyhjentää riittävin väliajoin niin putket eivät tukkeudu. 

tom Häggblom tyhjentää lietekaivon kokkolan kaustarissa. Hän seisoo 

letkun päällä, jotta se pysyy paikallaan tyhjennyksen aikana.
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Tekstit: Pia Grankvist

Asutko taloyhtiössä?
Onko teillä jäteastia kartonkia varten? Jos ei ole, sellaisen hankkiminen 
voi tulla ajankohtaiseksi tammikuussa. Ekorosk on nimittäin ehdottanut, 
että kaikilla vähintään 10 asunnon taloyhtiöillä tulee olla erilliset astiat 
kartonkipakkauksia varten 1.1.2017 lähtien. Pohjanmaan jätelautakunta 
käsittelee ehdotusta joulukuussa, sen jälkeen tiedämme asiasta enemmän.  

Ekorosk haluaa kannustaa taloyhtiöitä lajittelemaan useampia jätela-
jeja erillisiin jäteastioihin esimerkiksi mustat ja vaaleat pussit, sekä kar-
tonki- ja muovipakkaukset. Siksi tarjoamme alennusta käsittelymaksusta 
kotitalouksille ja myös taloyhtiöille, jotka panevat bio- ja energiajätteen 
erillisiin astioihin, jotka tyhjennetään erillään toisistaan. Alennus on tällä 
hetkellä 20 %, mutta vuodenvaihteesta lähtien se voi olla 30 %, jos jäte-
lautakunta hyväksyy asian. 

Ekorosk tulee järjestämään yhteisiä tapaamisia taloyhtiöille, isännöit-
sijöille ja jätteen kuljetusliikkeille kevättalvella auttaakseen heitä aloit-
tamaan laajennetun lajittelun. Katso ilmoitukset verkkosivuillamme 
www.ekorosk.fi ja joukkoviestimissä.  

Kuva: David Westström

Huom! Ei elektroniikkaa 
vaaleaan pussiin!
Sähkölaitteet ja paristolliset lelut, jotka kotitalouksissa on pantu vaaleaan pussiin 
aiheuttavat useita vaarallisia tilanteita vuodessa vaaleita pusseja murskaavassa lai-
toksessa.

- Meillä on 10–15 paloa vuodessa. Tähän asti olemme olleet onnekkaita, mutta 
kukaan ei osaa sanoa kuinka kauan kestää ennen kuin todella paukahtaa, Ewapo-
werin tuotantopäällikkö Gustav Vikström miettii laitoksen tilanteesta. 

Laitos murskaa energiajätettä, muun muassa kotitalouksien vaaleita pusseja, en-
nen kuin ne poltetaan polttolaitoksessa. Energiajäte koostuu suurimmaksi osaksi 
paperista, pahvista ja muovista, laitos on siis erittäin paloherkkä ympäristö. Murs-
kauksen aikana paristot räjähtävät ja sytyttävät samalla ympärillä olevan paperin 
ja muovin. 

Sähkölaitteiden, leikkikalujen ja matkapuhelimien paristot on vietävä kauppoi-
hin, joissa on punaiset keräyslaatikot tai ekopisteisiin, joissa on erilliset astiat pa-
ristoja varten. Elektroniikka ja sähkölaitteet kuuluu viedä hyötykäyttöasemalle, ne 
eivät kuulu vaaleaan pussiin.

Laskun päivämäärä
Kun saat laskun, katso eräpäivää (punainen merkintä), älä välitä laskun 
päivämäärästä (sininen merkintä). Osa asiakkaista hämmentyy, kun he lu-
kevat, että maksuehtona on 14 päivää netto (vihreä merkintä) ja laskevat 
laskun päivämäärästä 14 päivää eteenpäin. He ajattelevat, että heidän las-
kema päivämäärä on eräpäivä. Mutta se ei välttämättä pidä paikkansa. Tä-
mä johtuu siitä, että lasku päivätään sen laskutuskauden mukaan, johon se 
kuuluu eikä sen päivämäärän mukaan, jolloin se todellisuudessa laskute-
taan. Keskity siis todelliseen eräpäivään, joka lukee laskussa.

Kuva: David Westström

Kuva: Wiizart

LASKUn PäiVäMäärä
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