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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 paperi-
pussiin, sanomalehdestä taiteltuun 
pussiin tai muovikassiin, joka on korkein-
taan 30 litraa.

Ei jogurttipurkkeja, leipäpusseja, 
hedelmäpusseja tai muita pakkauksia 
biojätepussiin!

Bio- ja energiajäte 
omiin astioihin, myös mökillä

BIOJÄTEASTIAAN

• ruoantähteet ilman elintarvikepakkausta

• kahvin ja teen porot suodattimineen
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BIOJÄTEASTIAAN

tos kun lajittelet.

ENERGIAJÄTEASTIAAN

• vaipat ja siteet

• talouspaperi, servetit, lahjapaperi ja  
   -nauhat

• pienet muoviesineet, esim. tiski- ja 
   hammas harjat

• likaiset elintarvikepakkaukset

• pöly ja pölyimuripussit

Pakkaa energiajäte pussiin, joka on 
korkeintaan 30 litraa.
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Vältä, että biojätepussi jäätyy 
astiaan kiinni näillä vinkeillä:

• Anna biojätepussin olla pienen 
hetken ulkona pakkasessa, 
ennen kuin laitat sen biojäte-
astiaan.

• Laita sanomalehti astian 
pohjalle.

Viime syksynä tehtiin suurin toiminnan-
muutos koko Ekoroskin toiminnan aika-
na. Lokakuusta 2018 alkaen on ryhdytty 
keräämään kotitalouksien bio- ja ener-
giajätteet erikseen omiin astioihin. Erillis-
keräys alkoi jo viime kesänä vapaa-ajan 
asuntojen kesäpisteistä.

Ensimmäisen puolen vuoden keräystu-
los on vastannut odotuksia. Ekorosk on 
pitkään tehnyt vuosittaisia poiminta-ana-
lyysejä bio- ja energiajätepussien sisällös-
tä. Nyt nähdään, että kotitaloudet lajitte-
levat juuri niin hyvin kuin poiminta-analyy-
si on osoittanut, kun bio- ja energiajätteet 
pysyvät erillään eivätkä sekaannu toisiin-
sa kuljetuksen aikana. 

Asiakaskyselyjen perusteella yli kah-
deksan kymmenestä kotitaloudesta lajit-
telee, tämä on erittäin hyvä asia. Valitet-
tavasti löytyy vielä joitakin kotitalouksia, 
jotka eivät lajittele oikein. Mitä huonom-
min jätteet on lajiteltu, sitä kalliimpaa on 
niiden käsittely. On siis meidän kaikkien 
etu kantaa kortemme kekoon hyvän jät-
teenkäsittelyn vuoksi. Laadukas jättei-
den käsittely on meidän kaikkien yhtei-
nen asia. 

Toivotan kaikille lukijoille hienoa kevättä!

Michael Östman, 
toimitusjohtaja 

Siirtyminen erilliskeräykseen 
on mennyt hyvin!
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Luonnon lumoissa 
mökillä

Voit perustaa yhteisen, niin sanotun kimppa-
astian biojätteelle naapureiden kanssa. Poh-
janmaan jätelautakunnan on hyväksyttävä 
yhteinen biojäteastia, siksi kaikkien osallistuji-
en on täytettävä lomake ”Ilmoitus yhteisestä 
jäteastiasta”, joka löytyy jätelautakunnan ko-
tisivulta www.ekoso.fi. Kimppa-astian perus-
taminen onnistuu myös energiajätteen osalta!

Sofia Winbergin mielestä on helppoa lajitella 
bio- ja energiajätettä erikseen omiin 
astioihin myös kesämökillä.

noo ja toteaa, että kotitaloudet lajit-
telivat jo biojätteen erikseen omaan 
pussiin. Nykyisin laitamme vain pussin 
eri astiaan. 

Winbergin mökki on Hällörenis-
sä, ihan Pietarsaaren keskustan 
kupeessa. Mökin sijainnin ansiosta 
perhe voi viettää siellä paljon aikaa 
myös lomien ulkopuolella. 

- Asumme mökillä toukokuusta 
syyskuuhun, koska elämä on rauhal-
lisempaa siellä. Rentoudun jo, kun tu-
len autolla mökille johtavalle tielle, tote-
aa Winberg. 

Teksti ja kuva: Pia Grankvist  

Eko.-lehti vinkaa 
   kotitalouksille:

YHTEISET JÄTEASTIAT

Ilmoita jätteenkuljettajallesi, jos 
haluat energiajäteastiaasi tyh-
jennettävän vain joka 4. viikko. 
Silloin säästät sekä Ekoroskin 
käsittelymaksuissa että jätteen-
kuljettajan tyhjennysmaksuissa. 

ENERGIAJÄTEASTIAN
TYHJENNYS 
JOKA 4. VIIKKO

Mökillä luonto tulee niin paljon lähem-
mäksi, ollaan enemmän ulkona ja kaik-
ki toimet saavat viedä oman aikansa. 
Luonto siirtyy keskipisteeseen ja siksi jät-
teiden lajittelu tuntuu tärkeämmältä mö-
killä Sofia Winbergin mielestä.  

- Elän enemmän hetkessä mökillä. 
Saamme elää enemmän luonnon omien 
ehtojen mukaan siellä ja siksi koen myös 
lajittelun tärkeämmäksi, toteaa Winberg. 

Ohjeiden mukainen jätteiden lajittelu 
tuottaa Winbergille hyvää mieltä ja se on 
myös helppoa, kun koko perhe osallistuu 
siihen. 

- Kesäkausi alkaa aina käynnillä hyö-
tykäyttöasemalla. On ihanaa aloittaa 
mökkikausi, kun ollaan ensin siivottu, ker-
too Winberg.

Winberg painottaa, että jätteiden lajit-
telun on oltava kätevää. Ihmisillä on ra-
joitetusti aikaa ja siksi lajittelemisen täytyy 
sujua helposti.

- Vanhan kesämökin kaapeista löy-
tyy harvoin tilaa monelle jäteastialle. 
Siksi me olemme hankkineet pinottavat 
lajittelulaatikot Ikeasta, ne eivät tarvit-
se kaappia. Lajittelemme kaiken, jonka 
voi lajitella, myös mökillä, kertoo Win-
berg. 

Winbergiltä ei löydy ymmärrystä niil-
le, joiden mielestä jätteiden lajittelu on 
hankalaa. Hänen mielestään myös va-
paa-ajan asuntojen keräyspisteisiin viime 
kesänä ilmestyneet biojäteastiat olivat 
helppo ottaa käyttöön. 

- Eihän mikään ole muuttunut, hän sa-

EKOROSK ON RYHTYNYT keräämään 
vapaa-ajan asuntojen bio- ja 
energiajätteet eri jäteastioihin 
viime kesästä lähtien. Jokaisesta 
keräyspisteestä, missä Ekorosk kerää 
mökkien kotitalousjätettä, löytyy omat 
astiat biojätteelle. Nämä keräysastiat 
ovat käytössä 1.5.-30.9. välisenä 
aikana. Vapaa-ajan asunnoilla asuvilla 
on myös vapaa pääsy Ekoroskin kaikille 
ekopisteille ja hyötykäyttöasemille. 
Aukioloajat löydät www.ekorosk.fi
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Osta ravintolaruokaa puoleen hintaan, 
maksa ja nouda ruoka hakuajan sisällä! 
Näin lupaa ResQ Club, joka on sovellus 
älypuhelimelle. Eko.-lehti testasi sovellus-
ta Kokkolassa. 

Kun aukaiset sovelluksen ensimmäis-
tä kertaa, sinun pitää rekisteröityä ResQ 
Clubin jäseneksi. Tämän jälkeen ohjel-
ma näyttää eri ravintoloiden ja kahviloi-
den puoleen hintaan myynnissä olevia 
ruoka-annoksia karttanäkymässä. Ensim-
mäistä kertaa karttaa katsoessani luulin, 
että karttapisteet kertovat ruokapakko-
jen määrän. Mutta karttakuvan alareu-
nan listaa selatessani ymmärsin, että kart-
tapisteet kertovat ruoka-annoksien mää-
rän.   

Valitset annoksia ja määrän klikkaa-
malla. Ruoka maksetaan etukäteen. 

Maksua varten sinun on rekisteröitävä 
pankkikorttisi ResQ Club-sovellukseen. 
Kuitti näkyy ruudulla, kun olet maksanut, 
saat kuitin myös sähköpostiisi. Tämä on 
kätevä tapa maksaa. 

Ravintola määrittää ruoka-annoksen 
hakuajan. Tarkoitus on vähentää ruoka-
hävikkiä. Ruoka-annoksia myydään siis 
esimerkiksi puoleen hintaan lounasajan 
jälkeen. Tällöin ei syö ruokaa ravintolassa, 
vaan noudat sen kotiin syötäväksi. 

ResQ Club sopii parhaiten niille, jotka 
liikkuvat usein taajamissa iltapäivisin ja il-
taisin. Tarjonta vaihtelee päivittäin, kos-
ka ruoka on ylijäämäruokaa. Jos siis olet 
kaikkiruokainen ja käytät ongelmitta äly-
puhelinta, ResQ Club on sinua varten.

Teksti ja kuva: Pia Grankvist

EKO.-LEHTI TESTAA:

ResQ Club 
– ravintolaruokaa puoleen hintaan

Lajittelen, jotta jätteet voisivat kiertää 
raaka-aineena ja koska neitseellisen ma-
teriaalin tuottaminen rasittaa luontoa 
paljon enemmän, toteaa kokkolalainen 
Reija Harlamow, kahden lapsen äiti ja ke-
mian tekniikan DI. 

Lajittelemalla jätteitä, raaka-aineet py-
syvät tuotannon kierrossa ja niiden tal-
teenotto kehittyy koko ajan paremmak-
si. Ihmisen käyttäytymistä ohjaa suurim-
malta osin tekojen seuraukset. Ne voivat 
olla lakeja ja määräyksiä, jotka pakotta-
vat meitä toimimaan. Tai omien etujen 
ajamista, esimerkiksi tekemällä töitä saa 
palkkaa. Kolmas käyttäytymistä ohjaava 
seikka on tunteet, kun tekojen seuraukse-
na on hyvä mieli. 

- Kyllä lapsien saaminen vahvisti käsityk-
seni lajittelun tärkeydestä. Lasten myötä 
ajattelen myös heidän sukupolvensa tu-
levaisuutta ja tekojeni seurauksia, sillä mi-

tä minä teen ja mitä tapoja opetan, on 
merkitystä, pohtii Harlamow.  

Harlamow huomauttaa, että jätteiden 
lajitteleminen on pieni juttu, kun siihen 
kerran ryhtyy ja jokainen onnistuu siinä 
varmasti. Kun kaikki kotitaloudet tekevät 
tämän pienen jutun, niin syntyy iso raa-
ka-ainelähde, josta riittää raaka-ainetta 
uusien tuotteiden valmistamiseen. Mo-
nen pienen valinnan summana on leveä 
tie, joka vie kiertotalouteen, jossa raaka-
aineet pysyvät kierrossa, vaikka tuotteen 
elinkaari loppuu.

Kuten moni muukin asia elämässäm-
me, jätteiden lajitteleminen on tottumuk-
sista kiinni. 

- Tapoja voidaan uudistaa tarvittaessa, 
mutta uusien tapojen vakinaistaminen 
vaatii aina vähän aikaa ja sitkeyttä, tote-
aa Harlamow lopuksi.  
Teksti ja kuva: Pia Grankvist

Miksi minä lajittelen 
Koska teoillani on seurauksia

Milo Harlamowin mielestä 
kierrättäminen on 

tärkeää, ”ettei maapallo 
tuhoutuisi roskaan”.
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LASKU
 

 

 
Ajalta: 01.10.2018 - 31.12.2018

 

Pvm Erittely Määrä Yks Kuljetus Käsittely Summa 

 

00-0000000-00 
31.10.2018 

SUKUNIMI, ETUNIMI, LAJITTELUKATU 5,A 
Kiinteä maksu > 3 henkilöä/talous 

 
1,00 

 
KPL 

 
0,00 

 
4,79 

 
4,79 

30.11.2018 Kiinteä maksu > 3 henkilöä/talous 1,00 KPL 0,00 4,79 4,79 
31.12.2018 Kiinteä maksu > 3 henkilöä/talous 1,00 KPL 0,00 4,79 4,79 

      14,37 
00-0000000-00 SUKUNIMI, ETUNIMI, LAJITTELUKATU 5,B      
22.10.2018 140L omakotitalo BIO-astian tyhj. 1,00 KPL X,XX 0,30 X,XX 
05.11.2018 140L omakotitalo BIO-astian tyhj. 1,00 KPL X,XX 0,30 X,XX 
19.11.2018 140L omakotitalo BIO-astian tyhj. 1,00 KPL X,XX 0,30 X,XX 
03.12.2018 140L omakotitalo BIO-astian tyhj. 1,00 KPL X,XX 0,30 X,XX 
17.12.2018 140L omakotitalo BIO-astian tyhj. 1,00 KPL X,XX 0,30 X,XX 
31.12.2018 140L omakotitalo BIO-astian tyhj. 1,00 KPL X,XX 0,30 X,XX 

      XX,XX 
00-0000000-00 SUKUNIMI, ETUNIMI, LAJITTELUKATU 5,S      
01.10.2018 140 l Jäteastia tyhjennys  1,00 KPL X,XX 0,70 X,XX 
22.10.2018 140 l Jäteastia tyhjennys  1,00 KPL X,XX 0,70 X,XX 
05.11.2018 140 l Jäteastia tyhjennys  1,00 KPL X,XX 0,70 X,XX 
19.11.2018 140 l Jäteastia tyhjennys  1,00 KPL X,XX 0,70 X,XX 
03.12.2018 140 l Jäteastia tyhjennys  1,00 KPL X,XX 0,70 X,XX 
17.12.2018 140 l Jäteastia tyhjennys  1,00 KPL X,XX 0,70 X,XX 
31.12.2018 140 l Jäteastia tyhjennys  1,00 KPL X,XX 0,70 X,XX 

      XX,XX 
 

 
Veroton summa (ALV 24.0 %) XX,XX
+ALV
Yhteensä

 
Maksuhuomautuksesta Cash-In perii 5€ yksityisasiakkailta ja 10€ yrityksiltä.

24.0 % XX,XX
XX,XX

Jätteenkuljettajan yhteystiedot löytyvät
tästä kohdasta

Ekoroskin kiinteä
kuukausimaksu, perustuu
kotitalouden henkilömäärään

Jätteenkuljettajan
tyhjennyspäivä

Jätteenkuljettajan
tyhjennysmaksu

Ekoroskin
jätteenkäsittelymaksu

Alv

Jäteastioiden koko

Kiinteä kuukausimaksu

Biojäte

Energiajäte

Ekoroskin lasku koostuu Eko-
roskin kiinteästä kuukausi-
maksusta, bio- ja energia-
jätteen käsittelymaksusta, 
sekä jätteenkuljettajan tyh-
jennysmaksusta joidenkin 

asiakkaiden kohdalla. Osa 
jätteenkuljettajista laskuttaa 
kuitenkin tyhjennysmaksun 
itse. Näissä tapauksissa Eko-
roskin laskussa on vain kiin-
teä maksu ja käsittelymak-

su, kun taas tyhjennysmak-
su löytyy jätteenkuljettajan 
laskusta. Löydät E-laskusta 
mallilaskun kotisivultamme 
www.ekorosk.fi > Maksut 
> Näin luet Ekorosk-laskusi.

NÄIN LUET EKOROSK-LASKUSI
Kuva: Ekorosk


