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Ekorosk veloittaa energiajätteestä käsittelymaksua. Omiin astioihin 
lajitellusta muovista ja kartongista ei veloiteta käsittelymaksua. Asiakas 
maksaa tällöin ainoastaan astian tyhjennyksestä.

Puhtaat muovi-
pakkaukset 
laitetaan astiaan 
vaihtoehtoisesti 
muovipussissa 
tai ilman. 

Kartonkipakka-
ukset litistetään ja 
pakataan sisäk-
käin. Kuivat kar-
tonkipakkaukset 
laitetaan astiaan 
ilman muovipus-
sia, paperikassia 
voi käyttää.

Muovi ja kartonki omiin astioihin

MUOVIASTIAAN:

• tyhjät ja puhtaat muovi- ja 
styroksipakkaukset

   • jogurttipurkit
   • voirasiat
   • muoviset leikkele-, juusto- 
      ja valmisruokapakkaukset

• muovipussit, -kassit ja –kääreet

• muovipullot ja –purkit

• kanisterit, mieluiten litistettyinä

KARTONKIASTIAAN:

• aaltopahvi

• tyhjät elintarvikepakkaukset 
kartongista

 • kartonkipurkit
 • kartonkipakkaukset
 • jauhopussit ja muut paperipussit

• kertakäyttöastiat kartongista

• WC- ja talouspaperirullien hylsyt

• kopiopaperin kääreet

JÄTTEENLAJITTELU TALOYHTIÖSSÄ
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Vuoden vaihteessa vähintään 10 huo-
neiston taloyhtiöissä tuli uudelleen pakol-
liseksi lajitella kartonki erikseen, parin vuo-
den tauon jälkeen. Uutta heinäkuun alus-
ta alkaen on se, että myös muovi on ta-
loyhtiöissä lajiteltava erikseen. Kartongin 
ja muovin keräys kuuluu tuottajavastuun 
piiriin – kuluttajat ovat siis maksaneet kä-
sittelystä jo ostaessaan tuotteen kaupas-
ta. Tämän vuoksi Ekorosk ei peri käsittely-
maksua erikseen lajitellusta kartongista ja 
muovista.

Ekorosk on tehnyt operatiivisen päätök-
sen bio- ja energiajätteen erilliskeräykses-
tä koko toiminta-alueella 1.7.2018 alka-
en. Ekorosk pyytää Pohjanmaan jätelau-
takuntaa muuttamaan jätemääräyksiään 
niin, että bio- ja energiajätteen erilliskerä-
yksestä tulee pakollista kyseisestä päiväs-
tä alkaen.  

Optinen lajitteluhalli oli varmasti hyvä 
27 vuotta sitten lajittelussa ja kierrätykses-
sä vauhtiin pääsemiseksi, mutta nyt se on 

tullut tiensä päähän. Uusi monta miljoo-
naa euroa maksava optinen lajittelujär-
jestelmä – joka vain tekisi saman lajittelu-
työn, joka kotitalouksissa on jo tehty – ei 
tunnu tarkoituksen mukaiselta. Lisäksi pus-
sit sekoittuisivat ja hajoaisivat kuljetuksen 
aikana, mikä vaikeuttaisi lajittelua entises-
tään. Energiajätteen määrä tulee vähe-
nemään tuottajavastuun myötä, minkä 
vuoksi uusi lajittelulaitos on vieläkin epätar-
koituksenmukaisempi. Viranomaiset tule-
vat myös nostamaan biojätteen (mustan 
pussin) hyötykäyttötavoitetta ja määrää-
mään, että biojäte tulee kerätä erikseen. 
Bio- ja energiajätteen erilliskeräys ei aiheu-
ta kotitalouksille lisää lajittelutyötä – ainoa 
ero on se, että jätteitä ulos vietäessä toi-
nen pussi laitetaan yhteen astiaan ja toi-
nen toiseen.

Toivotan kaikille lukijoille ihanaa kesää!

Michael Östman, toimitusjohtaja 

Syntypaikkalajittelu etenee
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Taloyhtiössä, jossa Göran Strömberg asuu, 
on kevään aikana alettu kerätä kartongit 
ja muovipakkaukset erillisiin jäteastioihin. 
Tämä johtuu Pohjanmaan jätelautakun-
nan päätöksestä erilliskerätä kartonkia ja 
muovipakkauksia kaikissa niissä Ekoroskin 
toimialueen taloyhtiöissä, joissa on vähin-
tään 10 huoneistoa. 

Kesällä taloyhtiöihin toimitetaan erilli-
set, kartongin ja muovipakkausten kerä-
ystä varten merkityt jäteastiat. Astiat sijoi-
tetaan kiinteistön omistajan ja jätekulje-
tusyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. 

- Kiinteistön omistaja, isännöitsijä tai ta-
loyhtiön puheenjohtaja valitsee jätekulje-

tusyhtiön, johon otetaan yhteyttä ja jon-
ka kanssa sovitaan jäteastioiden koosta 
ja tyhjennystiheydestä, kertoo Ekoroskin 
yritysneuvoja Marko Berg. 

Hän huomauttaa, että tuottajayhteisöt 
ottavat erillisiin jäteastioihin kerätyt kar-
tongit ja muovipakkaukset vastaan ilmai-
seksi, koska kotitaloudet ovat jo maksa-
neet pienen kierrätysmaksun ostaessaan 
kartonkiin tai muoviin pakatun tuotteen. 
Mutta kiinteistön omistaja tietenkin mak-
saa näiden jäteastioiden tyhjennyksestä 
jätekuljetusyhtiölle. 

Göran Strömberg laittaa kartongit ja 
muovipakkaukset mielellään eri jäteasti-

SYnTYPAikkALAjiTTELu TALoYHTiÖSSä

Göran laittaa kartongit ja  muovit eri jäteastioihin
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Göran Strömberg keskustelee 
kartongin ja muovipakkausten 
erilliskeräyksestä Ekoroskin yritys-
neuvoja Marko Bergin kanssa.

SYnTYPAikkALAjiTTELu TALoYHTiÖSSä

Göran laittaa kartongit ja  muovit eri jäteastioihin
oihin, koska siten vaaleiden pussien mää-
rä pienenee.

- Olen liian nuuka maksaakseni Eko-
roskille käsittelymaksua vaaleisiin pussei-
hin kerätystä kartongista ja muovista, kun 
valmistajat ottavat ne vastaan ilmaiseksi, 
hän sanoo.

Göran Strömberg huomauttaa lisäksi, 
ettei taloyhtiön energiajätesäiliötä tarvit-
se tyhjentää joka viikko, kun vaaleat pus-
sit vähenevät. Tämä merkitsee myös sääs-
töä, koska jokainen tyhjennys maksaa.

 
koTiHoiTAjiA PiTää oPETTAA
Kartongin ja muovipakkausten lajittelu su-

juu hyvin Göran Strömbergin taloyhtiössä.
- Väittäisin, että 90 % taloyhtiön asuk-

kaista lajittelee oikein. Vaikeinta on saa-
da kotihoitajat mukaan. Heillä on niin kii-
re, että he laittavat kaiken yhteen ja sa-
maan pussiin, jonka heittävät ensimmäi-
seen vastaantulevaan jäteastiaan, heitä 
pitää opettaa, Göran tuumii.   

Me Ekoroskilla tartumme tähän ja 
otamme kesällä yhteyttä kaikkien jäsen-
kuntien kotihoitoon muistuttaaksemme 
kartongin ja muovipakkausten lajittelusta 
taloyhtiöissä. 

Teksti: Pia Grankvist • Kuva: Reetta Olkinuora

kArTonki
- Maito- ja mehupurkit
- Einesruoan ja puolivalmisteiden 
 kartonkipakkaukset 
- Muropakkaukset
- Paperipussit ja -kassit 
- Pitsalaatikot ja munakennot 
- Kartonkiset kertakäyttöastiat 
- Tyhjät wc- ja talouspaperirullat 
- Esimerkiksi kopiointipaperin ja 
 juomapurkkien käärepaperit
- Aaltopahvilaatikot 

MuoViPAkkAukSET
- Muoviset elintarvikepakkaukset, 
 kuten jogurttipurkit ja voirasiat sekä 

leikkele-, juusto- ja valmisruoka-
 pakkaukset
- Muoviset pesuaine- ja shampoo-
 pakkaukset
- Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, 
 mieluiten litistettyinä 
- Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Göranin 
vinkit:

1

2
Lajitteluohjeet 

kannattaa kirjoittaa 
yhtiöjärjestykseen. 
Silloin on helppo 

tarkistaa, että kaikki 
lajittelevat oikein.

kerää kartongit ja 
muovipakkaukset erillisiin

muovipusseihin eteisen vaate-
kaappiin. Voit ottaa pussit 
mukaan lähtiessäsi ulos. 

kartongit laitat muovipussista 
kartongin keräysastiaan ja 
kaikki muovipakkaukset 
niitä varten tarkoitettuun 

astiaan.



–Etenkin Helinä on aina ollut ympäristötie-
toinen, minkä vuoksi hankimme erilliset as-
tiat energia- ja biojätteelle, Petri Tapani-
nen kertoo. 

Kesäkuun alussa tätä haastattelua teh-
täessä Tapanisen pariskunnalla on ollut 
erilliset astiat vaaleille ja mustille pusseille 
kolmen viikon ajan.

Pari oli lukenut lehdestä, että heikot tai 
ylitäydet roskapussit ovat ongelmallisia, 
ne rikkoutuvat matkalla lajittelulaitokseen. 
Kokonaiset 40 prosenttia roskapusseista on 
rikkoutunut niiden saapuessa perille. 

–Kahden astian kanssa on ollut aivan 
yhtä sujuvaa kuin yhdenkin, Petri Tapani-
nen kertoo. Hän sanoo kuitenkin ymmär-
tävänsä, että ne jotka ovat rakentaneet 
katoksen jäteastialleen, voivat nyt olla 
hieman pettyneitä.

Parin mielestä jätteiden lajittelu on tär-
keää, ja Petri näyttää tiskipöydän alla 
olevaa ulosvedettävää laatikkoa. Siinä 
on erilliset ämpärit energia-, bio-, metal-
li- ja lasijätteelle. 

Petrin mielestä ympäristön hyväksi voi-
si aina tehdä enemmän, mutta tärkein-
tä on huolehtia siitä, ettei jätettä synny. 

–Täydelliseksi ei tule koskaan, Petri hy-
myilee Helinän todetessa, että on vaike-
aa tarkalleen tietää, mikä omassa kulu-
tuksessa synnyttää eniten hiilidioksidia. 

Teksti ja kuva: Maria rönnqvist

kaksi jäteastiaa pihalla 
– ei ongelmaa!
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• 30 %:n alennus käsittelymaksusta mus-
tien ja vaaleiden pussien osalta kotita-
louksille, joissa ne laitetaan vapaaeh-
toisesti erillisiin jätesäiliöihin.

• Kiinnostuitko? Sovi kuljetusfirman kans-
sa pienemmästä säiliöstä mustia pus-
seja varten.

• 1.7.2018 alkaen kaikki Ekoroskin toi-
minta-alueella olevat kotitaloudet lait-
tavat mustat ja vaaleat pussit erillisiin 
jätesäiliöihin (jos Pohjanmaan jätelau-
takunta muuttaa määräyksiä).

• Ekorosk harkitsee biojätesäiliöiden 
hankkimista kaikille kotitalouksille mus-
tien pussien kierrättämiseksi vuonna 
2018. Ekorosk omistaisi nämä astiat.

SYnTYPAikkALAjiTTELu koTiTALoudESSA
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Näin kehottaa asbestikartoittaja Pohjan-
maan Erikoispurku Oy:stä Taru ketonen. 
Asbestikartoituksen tarkoituksena on  tut-
kia ennen talon remontointi- tai muu-
tostöitä, onko talon rakenteissa asbes-
tia. Jos asbestia sisältäviä rakenteita pur-
kaa suojaamatta itseään asianmukaises-
ti, vaarantaa terveytensä. Tämän vuoksi 
on ensiksi tehtävä kartoitus.

Vuonna 2016 asbestitöitä koskevaa la-
kia kiristettiin niin, että asbestikartoitus on 
tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 ra-
kennettuihin kiinteistöihin ennen niiden 
remontointia. 

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, et-
tä kartoitus on tehtävä aina, kun ennen 
vuotta 1994 rakennetussa talossa on tar-
koitus purkaa jotakin. Purettavan materi-
aalin asbestipitoisuus on selvitettävä, Ke-
tonen kertoo.

Kartoituksen tueksi otetaan materiaa-
linäytteitä, jotka lähetetään laboratori-
oon analysoitavaksi. Tulokset dokumen-
toidaan raporttiin, joka toimii asbestisa-
neerauksen perustana, jos kartoituksessa 
on havaittu asbestia.

- Asbestia voi olla vaikea havaita, kos-
ka sitä on käytetty hyvin runsaasti erilai-
sissa materiaaleissa ja rakenteissa. Varsin-
kin 70-luku oli asbestikäytön kulta-aikaa, 
koska se oli edullista, kestävää, palotur-

vallista ja helppoa työstää, Ketonen huo-
mauttaa.    

ASBESTiPurkuTYÖLuPA
Vain asbestipurkutyöluvan (ts. valtuutuk-
sen) saaneet yritykset saavat tehdä pur-
kutöitä, joissa käsitellään asbestia sisältä-
viä materiaaleja. Myös asbestipurkutyötä 
tekeviltä työntekijöiltä vaaditaan koulu-
tus. Aluehallintoviraston työsuojeluosasto 
ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on oi-
keus tehdä asbestipurkutöitä. 

ASBESTijäTTEEn VASTAAnoTTo
Asbestijäte on pakattava tiiviisti esimer-
kiksi muovisäkkeihin, jotka suljetaan huo-
lellisesti ja merkitään varoitustekstillä, jos-
sa on sana ”asbesti”. Vain Ekoroskin jä-
telaitokset Pietarsaaren Pirilössä ja Kokko-
lan Storkohmossa ottavat asbestijätettä 
vastaan. Hyötykäyttöasemat eivät ota 
vastaan asbestijätettä. 

Teksti ja kuva: 
Pia Grankvist   

Suhtaudu asbestiin 
vakavasti – kartoita se!

Asbestikartoittaja Taru Ketonen muistuttaa 
ennen vuotta 1994 rakennettujen talojen 
omistajia, että heidän tulee tehdä asbesti-
kartoitus ennen talossa tehtäviä purkutöitä.  

rAkEnnuSjäTTEEn LAjiTTELu
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PArAS TAPA päästä eroon ulkohuussin 
jätteistä on niiden kompostointi. Sekoi-
ta huussijätteet ilmavaan hienonnettuun 
materiaaliin, esimerkiksi puuhakkeeseen. 
Seuraavana kesänä kompostimassa on 
muuttunut erinomaiseksi puutarhan lan-
noitteeksi. Kompostiin voi laittaa huussi-
jätteiden kanssa myös biojätettä, jos sen 
peittää hyvin kompostimassalla. Kom-
postimassan voi kaivaa omaan pihaan, 
ellei sitä halua käyttää lannoitteena.  

LAiTTAiSiTko TäLLAiSTA mustien ja vaalei-
den pussien joukkoon? Kun kesä saapuu 
ja ihmiset siirtyvät kesämökeille, mustien ja 
vaaleiden pussien lajitteluhalliin alkaa il-
mestyä outoja juttuja. Tämä johtuu siitä, 
että jotkut ihmiset käyttävät vapaa-ajan 
asuntojen jäteastioita hyötykäyttöasema-
na, vaikka niihin saa laittaa vain kotitalous-
jätettä sisältäviä mustia ja vaaleita pusse-
ja. Kaikki muu jäte otetaan ilmaiseksi vas-
taan hyötykäyttöasemilla, jotka ovat myös 
kesämökkivieraiden käytettävissä. Lisätie-
toa lajittelusta ja asemien aukioloajoista 
kotisivustollamme www.ekorosk.fi

AikA TYHjEnTää 
ulKOhuuSSi?

MAATuVATko 
nämä?
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