
1

eko.
2 0 2 2  |  E K O R O S K I N  A S I A K A S L E H T I – Vänd för svensk tidning

• Biojätteen lajittelu sujuu 

 
kuin leikki s. 4

• Leikkaa laskusi pienemmäksi s. 6

• Kierrätä enemmän 
 pakkausmateriaaleja s. 7

Kulunut t-paitasi saa 
uuden elämän 
raaka-aineena
s. 8



2 3

eko.
Ekoroskin 
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T ekstiilien erilliskeräys tulee pakol-
liseksi vuodenvaihteesta. Ekoros-

kin toiminta-alueella tekstiilinkeräys 
tulee tapahtumaan hyötykäyttö-
asemilla. Ennen kuin tekstiilit lähe-
tetään eteenpäin, esilajitellaan ne 
Ekoroskilla. On tärkeää, että vain 
kuivat ja puhtaat tekstiilit ilman ho-
metta laitetaan tekstiilinkeräykseen. 

Ekorosk on yhdessä muiden kun-
nallisten jäteyhtiöiden kanssa osal-
listunut projektiin, jossa on kehitetty 
yhteistä keräysjärjestelmää ja teks-
tiilinkierrätyslaitosta Turussa. Tekstii-
leistä saadaan kuituja. Paras mate-

riaali voidaan käyttää kankaisiin, 
loput eristeisiin, huonekalujen täyt-
teisiin tai esimerkiksi terassilautoihin.
Suomessa syntyy vuosittain noin 
100 000 tonnia tekstiilijätettä. EU:n 
alueella kansalaiset hankkivat keski-
määrin 25 kg tekstiilejä vuodessa ja 
heittävät pois 11 kg. 

Suomessa heitetään tekstii lejä 
pois 13 kg henkilöä kohden, eli 
enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. 
Esimerkiksi puuvillan viljely kuluttaa 
erittäin paljon vettä ja tämä vesi 
voitaisiin säästää uusiokäyttämällä 
puuvilla.

EU ja Suomi haluavat kasvattaa 
materiaalinkierrätystä tekstiilinkerä-
yksen avulla. Materiaalinkierrätys 
on Suomessa tällä hetkellä 43 %, kun 
sen vuonna 2035 pitäisi olla 65 %. 
Ekoroskin alueella materiaalinkier-
rätysprosentti on 45 %. 

Haluan kiittää kaikkia kotitalouk-
sia tekemästänne lajittelutyöstä. 
Yhdessä pääsemme yhä lähem-
mäksi kierrätystaloutta.

Michael Östman
Toimitusjohtaja

Tekstiilinkeräys alkaa

• pahvilaatikot

• kartonkitölkit, esim. maito 
 ja mehutölkit

• kartonkipakkaukset, esim. 
 muropaketit, pizzalaatikot, 
 munakennot

• paperipussit

• wc- ja talouspaperirullien 
 hylsyt

Kartonkipakkausten on 
oltava tyhjiä, puhtaita, 
kuivia, litistettyjä ja sisäkkäin 
pakattuja

• tyhjät ja puhtaat muovi- ja 
 styroksipakkaukset, jogurtti-
 purkit, voirasiat, muoviset 
 leikkele-, juusto- ja valmis-
 ruokapakkaukset

• muoviset pesuaine-, 
 shampoo- ja saippuapullot

• muovipussit, -kassit ja 
 -kääreet

• muovipullot ja -purkit sekä 
 -kanisterit, mieluiten 
 litistettyinä

Muovipakkausten on oltava 
tyhjiä, puhtaita ja kuivia.

• säilyketölkit, pantittomat 
 juomatölkit, metallikannet 
 ja -korkit

• alumiinivuoat ja -foliot

• tyhjät maalipurkit

• tyhjät aerosolipullot

• lasipullot

• lasipurkit

Lasin on oltava puhdasta 
ja korkit ja kannet on 
poistettava. 

Huuhtaise likaiset lasi-
pakkaukset tilkalla kylmää 
vettä.  

Etiketit ja kaulusrenkaat voi 
jättää.

Lajittele näin

Kartonki 
 

Muovi-
pakkaukset 

Metalli
Lasi-
pakkaukset

• ruoantähteet, pilaantuneet 
 elintarvikkeet

• kalan ruodot ja luut 

• hedelmien, vihannesten, 
 juuresten ja kananmunien kuoret

• kahvin ja teen porot suodatti-
 mineen

• elintarvikepakkaukset eivät 
 kuulu biojätteeseen

• biojäte pakataan paperipussiin, 
 biohajoavia jätepusseja ei saa 
 käyttää

• vaipat ja siteet

• likaiset pakkaukset paperista, 
 kartongista, muovista ja 
 styroksista

• pienet muoviesineet, 
 esim. hammas- ja tiskiharjat 
 paitsi PVC-tuotteet

• pöly ja pölynimuripussit

• tekstiililumppu (ei kenkiä, eikä 
 sade- tai nahkavaatteita)

• talouspaperi ja kosteuspyyhkeet

•  kahvipaketit ja sipsipussit

Suosittelemme 
paperisia biojätepusseja

Energiajäte
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S iitä tuli melkein kuin leikki, 
toteavat kokkolalaiset Eila 

ja Kaleva Kykyri biojätteen 
lajittelusta. He lähtivät roh-
keasti lajittelemaan biojätet-
tä paperipussiin noin vuosi 
sitten, ja he saavat vieläkin 
uusia oivalluksia ja keksivät 
parempia ratkaisuja jätteen 
lajitteluun. 

Sanonta, että kokeilemalla 
oppii, on sopiva tapa kuvata 
Kykyrin perheen lähestymis-
tapaa biojätteen lajitteluun. 

– Ei saa olla liian ankara it-
selleen, kannustaa Eila, ja Ka-
leva kertoo samaan hengen-
vetoon, että hän ensin taitteli 
biojätepussin Keskipohjan-
maalehdestä. 

Mutta se kävi liian vaikeak-
si, koska pussista tuli liian pieni 
heidän tarpeisiinsa, joten Ka-
leva lähti ostamaan paperi-

sia biojätepusseja ruokakau-
pan siivoustarvikehyllystä. 

– Paperipussin kappale-
hinta on sama tai hieman 
edullisempi kuin kassan muo-
vikassin kappalehinta, joka 
on 0,25 €/kappale. Samalla 
vähennämme muovijätteen 
määrää, toteaa Kaleva.

Paperipussin kappalehinta 
riippuu ostopaikasta. Toisaal-
ta biojätteelle voi käyttää 
muitakin paperipusseja kuin 
biojätteelle valmistettuja 
paperipusseja, esimerkiksi 
paperisia jauho- tai myslipus-
seja, ja Eila näyttää säilyttä-
vänsä apteekin ruskeita pa-
perikasseja biojätettä varten. 

Kykyrin perhe on huoman-
nut, että paperisen biojä-
tepussin käyttö pistää myös 
miettimään biojätepussin 
sisältöä uudella tavalla. Se, 

mitä otetaan omalle lautasel-
le, syödään myös pois, jotta 
sitä ei tarvitsisi laittaa biojät-
teeseen, koska paperipussi 
on pienempi kuin muovikassi.  

– Huomaan, että pannaan 
ylijäämäruuat jääkappiin ja 
syödään ne herkemmin pois 
kuin aiemmin. Tämä on myös 
sitä oppimista, kertoo Eila. 

Heillä on roska-astia tiskial-
taan alla pienentynyt kokei-
lujen myötä, kun pakkaukset 
lajitellaan omiin astioihin keit-
tiön työtason alle. Elintarvike-
pakkaukset kun eivät kuulu 
biojätteisiin. 

Kananmunakenno kova sana    
Biojäte on märkää, mikä 

aiheuttaa sen, että paperi-
pussi helposti hajoaa, ellei 
pussin pohjalle panna jotain 
kosteussuojaksi. Eila ja Kaleva 

laittavat kananmunakennon pape-
ripussin pohjalle ennen kuin laitta-
vat päälle biojätettä. 

– Ruokaöljy on hankala, koska sitä 
ei voi laittaa sellaisenaan paperi-
pussiin. Olen imeyttänyt sitä talous-
paperilla esimerkiksi paistinpannus-
ta, Eila kertoo. 

Isompaa määrä nestemäistä öl-
jyä voi laittaa tyhjään maitotölkkiin, 
joka suljetaan teippaamalla ja laite-
taan biojäteastiaan. 

Eila ja Kaleva toteavat, että jät-
teenlajittelussa on se jännä ominai-
suus, että mitä enemmän he tietä-
vät, sitä enemmän he innostuvat 
siihen. 

– Minusta on mukava lajitella, kun 
tiedän materiaalin päätyvän kierrä-
tykseen, toteaa Eila lopuksi.

Teksti ja kuva: Pia Grankvist

Ilmoita kompostorisi
Niiden kotitalousten, jotka kompostoivat biojätteen-
sä ja joilla ei ole astiaa biojätteelle, tulee tehdä il-
moitus Pohjanmaan jätelautakunnalle. Vuodesta 
2023 alkaen myös niiden kotitalousten tulee tehdä 
kompostointi-ilmoitus, jotka kompostoivat biojätteen 
esimerkiksi vain osan aikaa vuotta ja joilla silti on bio-
jäteastia. Sama koskee myös heitä, jotka kompostoi-
vat biojätteensä kesämökillä. Helpoiten ilmoitat kom-
postorisi jätelautakunnan kotisivuilla www.ekoso.fi . 
Lisätietoa antaa Pohjanmaan jätelautakunta sähkö-
postitse info@ekoso.fi  tai puhelimitse (06) 786 3737.

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan biojätteen 
kompostointia, ei puutarhajätteen, ja se perustuu la-
kimuutokseen, joka tuli voimaan viime vuonna.

Ekorosk järjestää 
biojätteen tyhjennykset
Jätelaki uudistui kesällä 2021 ja sen mukaan Ekoroskin 
tulee järjestää biojätteen tyhjennykset ja kuljetukset 
omistajakuntien osalta 19.7.2023 alkaen. Ekoroskin 
omistajakunnat ovat Evijärvi, Kauhava, Kaustinen, 
Kokkola, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari, 
Uusikaarlepyy ja Veteli.

Ekorosk on jakanut toiminta-alueensa 12 urakka-
alueeseen ajalle 19.7.2023-19.7.2025. Lisää urakka-
alueista kotisivuillamme kohdasta Tiedotus, valitse 
Uutiset.

Asuinkiinteistöt huolehtivat itse energiajätteen 
tyhjen nyksistä ja kuljetuksista 19.7.2025 asti. Sen jäl-
keen Ekorosk järjestää myös nekin Pohjanmaan jäte-
lauta kunnan päätöksen 9.5.2022 mukaan.

kimuutokseen, joka tuli vo aa e

Ekorosk järjestää

Biojätteen lajittelu 
              sujuu kuin leikki
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Leikkaa laskusi 
               pienemmäksi
Jätelaskun loppusumma mietityt-

tää asiakkaita. Omaa jätelas-
kua on kuitenkin mahdollista pie-
nentää eri keinoilla.

Yhteiset jäteastiat 
naapureiden kanssa
Kotitaloukset voivat perustaa yhtei-
set jäteastiat naapureiden kanssa. 
Tällöin käsittely- ja tyhjennysmaksut 
jaetaan osapuolten kesken. Yhteis-
käytössä voi olla molemmat astiat 
tai vain toinen. Esimerkiksi biojäte-
astia halutaan monesti yhteiseksi, 
sillä astia ei täyty omassa käytössä.     

Yhteisastiat edellyttävät ilmoi-
tuksen tekemisen Pohjanmaan 
jätelautakunnalle. Lomakkeessa 
ilmoitetaan samalla kustannusja-
koprosentti, jonka mukaan Ekorosk 
jakaa jokaiselle kotitaloudelle kulut 
valmiiksi omaan laskuun. 

Pidennä energiajätteen 
tyhjennysväliä
Energiajäteastian tyhjennys on 
mahdollista saada myös joko nel-
jän tai kahdeksan viikon välein. Tyh-
jennys neljän viikon välein onnistuu 
ilmoittamalla asiasta suoraan jät-
teenkuljettajalle. Kahdeksan viikon 
tyhjennysväli edellyttää hakemuk-
sen täyttämistä Pohjanmaan jäte-
lautakunnalle ja vaatimuksena on, 
että kotitaloudessa on enintään 
kuusi henkilöä. Myös kierrätyksen 
tulee olla tarkkaa, esimerkiksi pak-
kauksia tulee lajitella omaan kerä-
ykseen, jotta energiajätteen mää-
rä pysyy vähäisenä.

Teksti ja kuva: Essi Tanskanen

Pohjanmaan jätelautakunta 
info@ekoso.fi , puh. (06) 786 3737

E nsi vuonna mahdollisuu-
det pakkausmateriaalien 

kierrättämiseen kasvavat, kun 
asuntoyhtiöt, joissa on asunto-
ja 5 tai useampi, saavat omat 
roska-astiat kartonki-, muo-
vi-, metalli- ja lasipakkauksille 
heinäkuusta alkaen.

Uuden jätelain mukaan 
kaikkien kotitalouksien tu-
lee lajitella pakkausmateri-
aalit paremmin, jotta enem-
män materiaalia saadaan 
talteen raaka-aineeksi uusi-
in pakkauksiin. Tämä tarkoit-
taa siis sitä, että myös oma-
kotitaloasukkaiden tulee tulla 
paremmiksi pakkausten lajit-
telussa ja viedä ne lähimmäl-
le ekopisteelle. 

Ekorosk järjestää asuntoyh-
tiöille sekä roska-astiat että nii-
den tyhjennyksen, asuntoyh-
tiön asukkaana sinun tarvit-
see vain lajitella pakkaukset 
ja laittaa ne oikeaan astia-
an. Ekoroskin keräys alkaa 1. 
heinäkuuta 2023. 

Tyhjennä pakkaus en-
nen kuin laitat sen oike-
aan roska-astiaan tai 
säiliöön. Elintarvike-
pakkaukset eivät 
saa sisältää ruoan-
tähteitä, vaan 
niiden tulee 
olla puhtaita, 
kun ne vied-
ään kierrätyk-
seen. Esimer-
kiksi muovi-
pakkauksen 
voi huuhtaista 

tilkalla vettä. Älä tiskaa likaisia 
pakkauksia, vaan laita ne sen 
sijaan energiajätteeseen.

Erottele
Jos pakkaus koostuu useam-
masta materiaalista, erot-
tele ne, jos mahdollista. La-
sipakkauksesta on yksinker-
taista irrottaa metallikansi, 
kun taas spraypullon pump-
pu voi olla vaikeampi saada 
pois. Anna sen siis olla siinä ta-
pauksessa. Leikkeleiden muo-
vipakkauksessa on läpinäky-
vä kansi ja värjätty kotelo. Ir-
rota kansi ja kotelo ja laita ne 
molemmat muovipakkausten 
roska-astiaan. Ne koostuvat 
eri muovilaaduista. 

Jos materiaaleja ei voi er-
otella, lajittele pakkaus sen 
mukaan, mitä materiaalia on 
painoltaan eniten.

Mitä materiaalia?
Joskus voi olla vaikea ar-
vioida, mistä materiaalis-
ta pakkaus koostuu. Katso 
pakkausta, yleensä siitä löytyy 
lajitteluohjeet. Monet koke-
vat, että on vaikea määritel-
lä, mihin esimerkiksi sipsipussi 
kuuluu, koska se koostuu mu-
ovista, jossa on metallifoliota 
sisäpuolella. Rutista pussi, jos 
se suoristuu takaisin, koostuu 
se suurimmilta osin muovista 
ja on täten muovipakkaus. 
Jos pussi pysyy rutistuneena, 
voit laittaa sen metallinke-
räykseen. 

Epävarma? Selaa tämän 
lehden sivulle 2 ja katso siel-
tä. Voit kokeilla myös meidän 
jätesanastoamme nettisivuil-
lamme www.ekorosk.fi  Lajit-
telu-otsikon alla.

Teksti: Pia Grankvist

Kierrätä enemmän 
                  pakkausmateriaaleja

Kaikkien koti-
talouksien 
tulee lajitella 
pakkausma-
teriaalit pa-
remmin, jotta 
enemmän 
materiaalia 
saadaan tal-
teen raaka-
aineeksi. 

Järjestämme 
infotilaisuuksia 
isännöitsijöille 
ja taloyhtiöille 
vuodenvaih-
teen jälkeen.
Katso lisätietoja 
www.ekorosk.fi 

Ti 17.1. Evijärvi

Ke 18.1. 
Uusikaarlepyy

To 19.1. Veteli

Ti 24.1. Kauhava

Ke 25.1. 
Kruunupyy

To 26.1. 
Pedersöre

Ti 31.1. Kokkola

Ke 1.2. Kaustinen

To 2.2. Pietarsaari

Ti 7.2. Luoto

Live stream 
suomeksi ke 8.2.

Live stream 
ruotsiksi to 9.2.
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D
in nötta t-skjorta får ett nytt liv från årsskiftet, 
då börjar Ekorosk samla in avlagda textiler 

i skilda kärl på återvinningsstationerna. De av-
lagda textilerna samlas in och cirkulerar sedan 
som råvara för nya produkter.

Insamlingen av textiler drar igång i hela lan-
det för att öka återvinningen av textiler som 
råvara. Ekorosk tar emot textilerna på alla åter-
vinningsstationer i särskilda kärl. Sedan förs texti-
lerna till Ekorosks avfallsanläggning i Jakobstad, 
där de gås igenom och sorteras innan de trans-
porteras vidare för återvinning som råvara. 

Textilinsamlingen säger Ja 
Du får lämna avlagda textiler som är torra och 
rena till insamlingen, detta gäller kläder och 
hemtextiler som inte längre kan användas, t.ex. 
jackor, byxor, kjolar och skjortor, lakan, handdu-
kar och bordsdukar. 

Textilinsamlingen säger Nej
Du får inte lämna mattor, skor, väskor, bälten, 
underkläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, 
täcken, stoppning eller mjukisdjur till textil in-
samlingen. Textiler som är smutsiga, fuktiga och 
mögliga, innehåller ohyra eller har stark lukt får 
man inte heller lämna till insamlingen. 

Skor, väskor och bälten ska läggas i contai-
nern för deponiavfall, medan mattor, under-
kläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, täcken, 
stoppning och mjukisdjur tas emot i containern 
för energiavfall. 

Text: Pia Grankvist

Din nötta t-skjorta 
får nytt liv som råvara

Insamlingen av avlagda textiler tar 
emot torra och rena textiler som 
inte längre kan användas: jackor, 
byxor, kjolar och skjortor, lakan, 
handdukar och bordsdukar

Kulunut t-paitasi saa uuden elämän vuoden-
vaihteesta, kun Ekorosk alkaa keräämään 

poistotekstiiliä erillisiin astioihin hyötykäyttöase-
milla. Poistotekstiilit kerätään, jonka jälkeen ne 
kiertävät raaka-aineena uusiin tuotteisiin.

Tekstiilinkeräys käynnistyy koko maassa, jotta 
tekstiilien kierrättäminen raaka-aineena lisään-
tyisi. Ekorosk ottaa tekstiilejä vastaan kaikilla 
hyötykäyttöasemilla erillisiin astioihin. Tekstiilit 
viedään sitten Ekoroskin jätekeskukseen Pie-
tarsaareen, missä ne käydään läpi ja lajitel-
laan ennen kuin ne kuljetetaan eteenpäin 
kierrätettäväksi raaka-aineena. 

Tekstiilinkeräys sanoo Kyllä
Saat tuoda keräykseen poistotekstiilejä, jotka 
ovat kuivia ja puhtaita. Tämä koskee vaattei-
ta ja kodintekstiilejä, joita ei voi enää käyttää, 
esimerkiksi takkeja, housuja, hameita, paitoja, 
lakanoita, pyyhkeitä ja pöytäliinoja.

Tekstiilinkeräys sanoo Ei
Tekstiilinkeräykseen ei saa tuoda mattoja, ken-
kiä, laukkuja, vöitä, alusvaatteita, sukkia, suk-
kahousuja, tyynyjä, peittoja, pehmusteita tai 
pehmoeläimiä. Myöskään likaisia, kosteita ja 
homeisia tekstiilejä, jotka sisältävät tuhoeläi-
miä tai jotka haisevat vahvasti ei saa tuoda 
keräykseen. Kengät, laukut ja vyöt tulee lait-
taa kaatopaikkakonttiin, kun taas matot, 
alusvaatteet, sukat, sukkahousut, tyynyt, pei-
tot, pehmusteet ja pehmoeläimet laitetaan 
energiajätekonttiin hyötykäyttöasemalla.

Teksti: Pia Grankvist

Kulunut t-paitasi saa 
uuden elämän raaka-aineena

Poistotekstiilien keräys ottaa vastaan kuivat 
ja puhtaat tekstiilit, joita ei voi enää käyttää: 
takit, housut, hameet, paidat, lakanat, pyyh-
keet ja pöytäliinat.

Kom ihåg på säkerheten på stationen
• Använd handskar! En skada på handen är den vanligaste olyck-

an för våra kunder. Var uppmärksam! 
• Vid rusningstider kan det bli trångt på stationen, ta därför andra 
 i beaktande när du tömmer ditt avfall eller fl yttar bilen.  
• Lyft försiktigt! Använd rätt lyftteknik och kontrollera så att du inte 

krockar med nån. 

Muista turvallisuus asemalla
• Käytä hanskoja! Asiakkaidemme yleisin onnettomuus on haava kädessä.
• Ole tarkkaavainen! Ruuhka-aikoina asemalla voi olla ahdasta, ota muut 

siis huomioon, kun tyhjennät jätteesi tai siirrät autoasi. 
• Nosta varovasti! Käytä oikeaa nostotekniikkaa ja katso, että et osu 

kehen kään.

•
i

• Ly
kro

8

M
• 

O
siis
No
kehe

jätekon

•
• 

• 

r

semalla

u-

n, 
or, 
n-

ch 
år 

ai-
r er------
nnnnnn,,,,,,,,,,,
rnn 

stn.
a, jotta
lisään-
kaikilla
Tekstiilit
en Pie-

lajitel-
enpäin

, jotka
aattei-

äyttää,
aitoja,


