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Bio- ja energiajäteastioihin laitat sellaista jätettä, joka syntyy joka päivä 
keittiössä, wc:ssä ja työhuoneessa. Kiitos kun lajittelet.

Erilliskerätty biojäte pakataan 
paperipussiin, sanomalehdestä 
taiteltuun pussiin tai muovikassiin.

Ei jogurttipurkkeja, leipäpusseja, 
hedelmäpusseja tai muita pakkauksia 
biojätepussiin!

Anna biojätepussi olla hetken 
pakkasessa talvisin ennen kuin 
laitat sen biojäte astiaan. Näin 
vältät, että se jäätyy astiaan 
kiinni. 

Bio- ja energiajäte 
OMIIN ASTIOIHIN 1.10.2018 alkaen

BIOJÄTEASTIAAN

• ruoantähteet ilman pakkausta

• kahvin ja teen porot suodattimineen

BIOJÄTEASTIAAN ENERGIAJÄTEASTIAAN

• vaipat ja siteet

• talouspaperi, servetit, lahjapaperi ja  
   -nauhat

• pienet muoviesineet, esim. tiski- ja 
   hammas harjat

• likaiset elintarvikepakkaukset

• pöly ja pölyimuripussit
 

www.ekorosk. 
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Bio- ja energiajätteen erilliskeräys alkaa 
Ekoroskin toiminta-alueella 1. lokakuuta. 
Kotitalousten osalta tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että jätettä ulos vietäessä, 
bio- ja energiajätteet jätetään erillisiin jä-
tesäiliöihin. Vaikka kotitalouksille muu-
tos on pieni, kyseessä on Ekoroskin koko 
1990-luvun alussa käynnistyneen toimin-
tahistorian suurin muutos. Jätteiden käsit-
telyn kannalta on merkittävä parannus, 
että bio- ja energiajätteet ovat valmiiksi 
lajiteltuina.  

Kesän alusta lähtien biojäteastioita on 
toimitettu kotitalouksiin, jotta kaikilla koti-
talouksilla, joita muutos koskee, olisi käy-
tössään biojäteastia lokakuun alkuun 
mennessä. On myös mahdollista käyttää 
naapureiden kanssa yhteistä biojäteasti-

aa tai kompostoida biojätteet. Ekoroskin 
maksut koostuvat kiinteästä maksusta ja 
käsittelymaksuista. Ekorosk laskee jättei-
den käsittelymaksua 30 prosentilla jättei-
den erilliskeräykseen siirtymisen yhteydes-
sä. Ekorosk ei voi kuitenkaan vaikuttaa 
jätteenkuljettajien tyhjennysmaksuihin. 

Toivon, että kotitalouksissa riittää ym-
märrystä ja kärsivällisyyttä, jos matkaan 
tulee mutkia, joita saattaa esiintyä uu-
den järjestelmän käyttöönottovaiheessa. 

Kiitos kärsivällisyydestä ja yhteistyöstä 
kaksiastiajärjestelmään siirtymisessä.

Toivotan kaikille lukijoille mukavaa syksyä!

Michael Östman, 
toimitusjohtaja

Erilliskeräys alkaa

PÄÄKIRJOITUS

Kuva: Wiizart

Kuva: Björn Stjernvall



Kun energiajätteen lajittelu omaan jä-
teastiaan alkaa lokakuun alusta alkaen, 
voit pidentää energiajäteastian tyhjen-

nysväliä. Tämä johtuu siitä, että ruokajä-
te lajitellaan erilliseen biojäteastiaan tai 
kompostoriin, eikä ruokajätettä ole enää 

Kuinka usein energiajäteastiasi tyhjennetään?

Lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen voit pyytää, että energiajäteastiasi 
tyhjennetään vain 4 viikon välein, kun käytössäsi on erillinen astia biojätteelle tai 
kompostoit biojätteesi. Jos toivot pidempää tyhjennysväliä, voit jättää Pohjanmaan 
jätelautakunnalle anomuksen jäteastian tyhjennysvälin pidentämisetä kahdeksaan 
viikkoon. Energiajäteastian on oltava tarpeeksi tilava. Tarkista kokovaatimukset 
alla olevista taulukoista.  
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Pidennä energiajätteen tyhjennysväliä:

Tyhjennysväli 4 viikkoa: 

Henkilömäärä Astian tilavuus/litra
1-4 140
5-6 240
7-9 360
10-17 660

Tyhjennysväli 8 viikkoa:  

Henkilömäärä Astian tilavuus/litra
1 140
2 240
3-6 360

  

Kun lajittelusta tu-
lee tapa, se käy ru-
tiininomaisesti sen 
kummemmin asiaa 
ajattelematta, Tiina 
Suomela toteaa.

Lisätietoa 
Ekoroskin käsittely-

maksuista on 
kotisivullamme
www.ekorosk.fi

http://www.ekorosk.fi


Kuinka usein energiajäteastiasi tyhjennetään?
energiajätteen seassa. 

Pietarsaarelaisella Suomela-Englundin 
perheellä on ollut energiajäteastia käy-
tössä jo 9 vuoden ajan. 

- Sain kompostorin 30-vuotislahjaksi, 
kertoo Tiina Suomela, joka on siitä lähti-
en vienyt jäteastiaansa ainoastaan ener-
giajätettä. 

Lisäksi Suomela vähentää energiajät-
teen määrää viemällä kartongin, muovi-
pakkaukset ja sanomalehdet sekä lasi- ja 
metallipakkaukset ekopisteeseen.  

- Nyt kun lajittelen muovipakkaukset 
erikseen ja vien ne ekopisteeseen, olen 
havahtunut, kuinka paljon lapsiperhees-
sä syntyy muovipakkausjätettä, hän ker-
too.

Kartonki- ja muovipakkausten eritte-
leminen muusta energiajätteestä vaatii 
tiettyä kiinnostusta asiaan. Lajittelusta on 
myös tehtävä mahdollisimman helppoa, 
jotta siihen ryhdytään.  

- Aiemmin säilytimme kartonki- ja muo-
vipakkauksia toisessa huoneessa, ei-

kä lajittelu toiminut yhtä hyvin. Pakka-
ukset päätyivät energiajätteen sekaan. 
Kun järjestimme erilliset pussit kartonki- ja 
muovipakkauksille keittiön kaappiin, lajit-
telu alkoi toimia, Suomela kertoo.

Hän muistuttaa, että joskus ihan pie-
netkin asiat saattavat tuntua raskailta ja 
hankalilta, joten jätteiden lajittelu olisi jär-
jestettävä mahdollisimman helpoksi, esi-
merkiksi pitämällä kartonki- ja muovipak-
kauksille omat keräyspussinsa helposti kä-
den ulottuvilla.  

- Perheemme tuottaa neljässä viikossa 
vain 3–4 pussia energiajätettä, kun erot-
telemme siitä kartonki- ja muovipakkauk-
set, sanoo Suomela.  

Perheen tarpeisiin riittää siis pienin 
mahdollinen energiajäteastia, jonka ko-
ko on 140 litraa. 

- Kun lajittelusta tulee tapa, se käy rutii-
ninomaisesti sen kummemmin asiaa ajat-
telematta, Suomela toteaa. 

Teksti ja kuva: Pia Grankvist

ENERGIAJÄTTEET:

Vaipat ja siteet, li-
kainen muovi, pa-
peri, kartonki ja 
styroksi, talous-
paperi, lautaslii-
nat, lahjapaperit 
ja -nauhat, pienet 
muoviesineet ku-
ten astia- ja ham-
masharjat

BIOJÄTE:

Ruokajäte ilman 
pakkausta, tee-
pussit ja kahvin-
purut suodatin-
pusseineen. 
Biojäte voidaan 
pakata paperi-
pussiin, sanoma-
lehdestä taitel-
tuun pussiin tai 
muovikassiin

KARTONKI EKOPISTEESEEN: 

Aaltopahvi, tyhjät karton-
kipakkaukset, kuten pahvi-
set tölkit ja laatikot sekä pa-
peripussit (esim. jauhopussit 
yms), kertakäyttöastiat, WC- 
ja talouspaperirullien hylsyt 
sekä tulostuspaperipaketin 
käärepaperi. 
Katso lähin kartongin keräys-
piste osoitteesta www.eko-
rosk.fi > Keräyspaikat
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MAALI, LIIMA JA ÖLJY:

Jokaisesta kodista löytyy aineita ja nestei-
tä, joista tulee vaarallista jätettä, kun niitä 
ei enää tarvita. On tärkeää, että tällaisia 
jätteitä käsitellään oikein. 

Parasta olisi käyttää aina vaaralliset ai-
neet, kuten maalit, loppuun, jolloin vaaral-
lista jätettä ei synny lainkaan.  

- Osta mahdollisimman pieni pakkaus, ja 
mikäli ainetta jää yli, kysy olisiko naapurillasi 
tai tuttavillasi sille käyttöä, kehottaa Ekoros-
kin työsuojelupäällikkö Asta Silvanne.

Jos ainetta kuitenkin jää käyttämättä, 
se tulee viedä lähimmälle hyötykäyttöase-
malle. Vaarallista jätettä otetaan vastaan 
kaikilla Ekoroskin asemilla.  

- Toimita vaarallinen jäte alkuperäisessä 
pakkauksessaan asemalle, jolloin aseman-
hoitajan on mahdollista määrittää, mihin 
jäteastiaan jäte kuuluu. Näin jätteenkulje-
tus eteenpäin Ekoroskin vaarallisten jättei-
den varastoon sujuu turvallisemmin, toteaa 
Ekoroskin kuljettajana toimiva Tom Niemi. 

Väärin käsitelty vaarallinen jäte voi ai-
heuttaa vaaraa Ekoroskin henkilökunnalle 
sekä hyötykäyttöasemilla että kuljetuksen 
aikana, mutta myös Ekoroskin yhteistyö-
kumppaneille käsittelylaitoksessa. 

- Oikean käsittelyn kannalta on olennais-
ta se, kuinka vaarallinen jäte on pakattu. 
Jos esimerkiksi vaihtaa pakkauksen pie-

nempään, on pakkaukseen aina merkit-
tävä, mitä se sisältää. Poista vanha etiket-
ti mielellään kokonaan tai peitä se, Niemi 
kehottaa. 

Tilanteissa, joissa pakkauksen sisällöstä 
ei ole varmuutta, mutta sen voidaan olet-
taa olevan vaarallista, voi miettiä, mihin tar-
koitukseen ainetta on käytetty ja kirjoittaa 
käyttökuvaus pakkaukseen. On myös hyvä 
mainita, mistä tuntematon aine on löytynyt.  

- Älä koskaan sekoita keskenään tunte-
mattomia aineita tai jos olet epävarma 
siitä, voiko aineita sekoittaa keskenään. 
Ne voivat reagoida keskenään ja syöpyä 
pakkauksen läpi tai aiheuttaa räjähdyk-
sen. Tästä voi aiheutua palovammoja tai 
silmävaurioita henkilökunnallemme, vaik-
ka suojalasit ja muut vaadittavat suojava-
rusteet ovatkin käytössä tarpeen mukaan, 
Silvanne huomauttaa. 

Ekoroskin hyötykäyttöasemien hoitajilla 
on vaarallisen jätteen käsittelyyn vaadit-
tava koulutus, ja he ovat mielellään avu-
si, kun tuot vaarallista jätettä asemalle. On 
sekä itsesi, asemien hoitajien että luonnon 
kannalta turvallisempaa, kun kaikki käsit-
televät vaarallista jätettä oikein. 
Teksti ja kuva: Pia Grankvist

• Jätä vaarallinen jäte alkuperäis-
 pakkauksessa
• Kysy aseman hoitajalta, mihin jäte-
 astiaan voit jättää sen. 
• Jos vaihdat pakkausta, kirjoita pak-

kaukseen, mitä se sisältää ja viivaa yli 
vanha seloste.

• Ota yhteys Ekoroskiin ennen asemalla 
käyntiä, jos sinulla on suuria määriä 
vaarallista jätettä. 

Käsittele vaarallista jätettä oikein

VIE VAARALLINEN 
JÄTE ASEMALLE:

Ekoroskin työsuojelupäällikkö Asta Silvanne 
ja kuljettaja Tom Niemi kehottavat meitä tuo-
maan vaarallista jätettä alkuperäisessä pak-
kauksessaan Ekoroskin hyötykäyttöasemalle.
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KOTITALOUDET
Lajittelevat jät-
teen ja vie-
vät sen oike-
aan paikkaan: 
oman pihan jä-
teastiaan, eko-
pisteelle ja hyö-
tykäyttöase-
malle.

KULJETTAJAT
Huolehtivat 
kunnan vas-
tuulla olevista 
jätteiden kerä-
yksestä ja kul-
jettamisesta 
Ekoroskille käsi-
teltäväksi. 

EKOROSK 
Huolehtii kunnan 
vastuulle kuuluvis-
ta jätehuollon jär-
jestämisestä, tiedo-
tuksesta ja jättei-
den oikeasta kä-
sittelystä. Ekorosk 
kattaa syntyvät ku-
lut kunnallisilla jäte-
maksuilla.

JÄTELAUTAKUNTA
Kuntien yhteinen lau-
takunta, joka ylläpi-
tää jätehuollon jär-
jestämistä koskevia 
määräyksiä Ekoros-
kin alueella. Lisäksi 
lautakunta myöntää 
poikkeuksia mää-
räyksiin ja päättää 
kunnallisista jätemak-
suista.

KUNTA
Valvoo, että 
kotitaloudet 
käsittele-
vät jätteen-
sä jätelain ja 
kunnallisten 
määräysten 
mukaisesti.

Kaikkea muovipurkeista autoromuun
Kunnan ympäristöosasto valvoo kotitalo-
uksien jätteiden lajittelua ja varmistaa, et-
tä kotitalouksien pihalla on säännöllisesti 
tyhjennettävät jäteastiat. Myös roskaami-
sen valvomiseen ja kompostorin käyttöön 
on varattu aikaa. Toisin sanoen kaikkea 
muovikulhoista autoromuun, kuten Kok-
kolan kaupungin ympäristöosaston ym-
päristötarkastaja Taija Lahtinen, kuvailee. 

Tavallisin Lahtista työllistävä jäteasia on 
roskaaminen – pihojen ja ekopisteiden 
roskaaminen. 

- Kun jollain ekopisteellä on tapahtunut 
roskaamista, tulee ottaa yhteyttä Ekoros-
kiin, ei kuntaan. Välitämme toki meille tul-
leen tiedon Ekoroskille, sanoo Lahtinen.  

Nykyisin on kahdenlaisia ekopisteitä: 
Ekoroskin omia ja Rinki-verkkoon kuuluvia. 
Ekorosk auttaa ja huolehtii ekopisteen sii-
voamisesta myös silloin, kun palaute kos-
kee Rinki-verkkoon kuuluvaa ekopistettä.  

Pihojen ja luonnon roskaamiseen liit-
tyvät asiat kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Yleensä Lahtiseen otetaan yhteyttä sil-
loin, kun ei itse halua kehottaa naapurei-
taan puhdistamaan pihaansa tai kun niin 
on jo tehty menestyksettä. 

Ympäristötarkastaja käy pihalla, ottaa 
valokuvia ja päättää, onko kyseessä jä-
telain määrittelemä roskaaminen vai ei. 
Jos kyse on roskaamisesta, ympäristötar-
kastaja antaa kiinteistön omistajalle kirjal-

lisen pyynnön siivota, ja yleensä se riittää, 
Lahtinen sanoo. 

Kun jätettä käsitellään väärin, se alkaa 
haista ja houkuttelee paikalle tuhoeläi-
miä. Tällöin naapurit ottavat yleensä yh-
teyttä ympäristötarkastajaan. Lahtiselle 
on tullut vastaan tapauksia, joissa biojä-
tettä on kompostoitu vain puutarhajät-
teille tarkoitetussa kylmäkompostorissa. 
Kunnan jätehuoltomääräysten mukaan 
tämä on kiellettyä.   

- Biojätteet kuten ruuantähteet, mu-
nan- ja banaaninkuoret sekä eläinten 
luut maatuvat erittäin hitaasti ja hou-
kuttelevat tuhoeläimiä. Siksi ne on kom-
postoitava suljetussa ja lämpöristetyssä 
kompostorissa. Kompostorin tyhjennyk-
sen jälkeen kompostimassa täytyy vielä 
jälkikompostoida, sillä biojäte ei muutu 
suoraan mullaksi, Lahtinen huomauttaa. 

KUNNALLINEN JÄTEHUOLTO:

Teksti ja kuva: Pia Grankvist

Kokkolan kaupungin ympäristöosaston ympäris-
tötarkastaja Taija Lahtisen mukaan pitää ottaa 
yhteyttä Ekoroskiin kun ekopisteellä on roskattu.
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Nähdään!

INFOTILAISUUDET
Vielä ehdit mukaan infotilaisuuteemme! Lokakuussa alka-
van bio- ja energiajätteen erilliskeräyksen johdosta järjes-
tämme infotilaisuuksia kaikissa jäsenkunnissa. Osa on jo pi-
detty ja syyskuun lopussa sekä lokakuussa järjestetään seu-
raavat tilaisuudet:
19.9.2018 klo 19 Veteli koulukeskus 
20.09.2018 klo 18  Pietarsaari, Etelänummen koulu
22.09.2018 klo 10–16 Kokkolan kalamarkkinat
23.9.2018 klo 10–16 Kokkolan kalamarkkinat
24.09.2018 klo 18.30 Kruunupyyn kansanopisto  
26.09.2018 klo 18 Kauhavan lukio 
01.10.2018 klo 18.30 Alaveteli koulu
02.10.2018  klo 18.30  Pedersöre, Pännäisen kirjasto
03.10.2018 klo 18.30 Evijärven kunnantalo, valtuustosali
08.10.2018 klo 19 Kaustisen kunnantalo, valtuustosali

2018

KATKAISE ko-
dinkoneista 
sähköjohto, jot-
ta se ei taker-
ru lastaustilan-
teessa. Näin 
voimme vält-
tää vaaratilan-
teet lajittelu-
työssä. 

Lisää keräys-
pisteitä muovi-
pakkauksille
Rinki-verkosto lisää 
muovipakkausten ke-
räyspisteitä Ekoroskin 
alueelle talvella. Kuu-
si uutta keräyspistettä 
sijoitetaan Kaustiselle, 
Kauhavalle, Kruunu-
pyyhyn, Luotoon, Uu-
teenkaarlepyyhyn ja 
Pedersöreen. Sen li-
säksi Ekorosk sijoittaa 
kaksi täydentävää 
muovipakkausten ke-
räyspistettä Vetelin ja 
Evijärven hyötykäyttö-
asemille. Rinki on kau-
pan ja teollisuuden 
perustama palvelu-
yhtiö, joka toteuttaa 
pakkausten tuottaja-
vastuun. 

Muovipakkausten 
keräyspisteet löytyvät 
osoitteesta www.eko-
rosk.fi > Keräyspaikat

Biojäteastioiden jakaminen
Alueen jätteenkuljetusyritykset ovat jaka-
neet biojäteastioita kotitalouksille koko 
kesän, niitä jaetaan eri aikaan jätteen-
kuljetusyrityksestä riippuen. Astiat ovat 
paikoillaan pihoissa viimeistään 1.10. 

Onko sinulla 
kysyttävää 
biojäteastiasta?
Ota yhteyttä Ekoroskiin puh.  
06 781 4500 tai info@ekorosk.fi, 
niin me järjestämme sen. 

Kuva: Wiizart
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