
2

SISÄLLYSLUETTELO
Pääkirjoitus  ......................................... 3

Jätehuoltomääräykset uudistuivat  .............. 4

Lasten tehtävä  ..................................... 5

Miten hillitä kiusausta ostaa turhaa tavaraa ... 5

Kodin jätehuolto  ................................... 6

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto  ............... 6

Jätteille oikea osoite  .............................. 7

Lajiteltu jäte hyödynnetään  ..................8—9

Botniaroskin luontokuvakilpailu  ................10

Lasten tehtävän vastaus  .........................10

Niksejä lajitteluun  ................................11

Jätehuolto koronavirusaikaan  ...................12

YHTEYSTIEDOT:
Asiakaspalvelu puh. 01019 3400
Laskutus puh. 01019 3401

Osoite:
Oy Botniarosk Ab
Raatihuoneenkatu 1 A 3
64100 Kristiinankaupunki

Toimisto avoinna: arkisin klo 8—16

Jätekeskus Teuvalla:
Jätekeskus puh. 06 721 0156

Osoite:
Jätekeskus
Horontie 526
64700 Teuva 

Jätekeskus avoinna:
ma—ke klo 8—17 
to klo 8—18 
pe klo 8—16

Sähköposti: 
info@botniarosk.fi 
laskutus@botniarosk.fi
Kotisivut: www.botniarosk.fi

HYÖTYKÄYTTÖASEMIEN AUKIOLOAJAT

Ekopisteinfo on Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti. 
Lehti jaetaan kaikkiin toimialueemme talouksiin 
ja vapaa-ajan asunnon haltijoille. 

Vastaava julkaisija: Merja Rosendal

Suunnittelu, toimitus: Taru Jussila

Paino: KTMP Group, Mustasaari 2020

Hyötykäyttöasema 01.11—31.3 
(talvi)

01.4—31.10 
(kesä)

Isojoki
Honkarannantie 35 Pe 14—18 Pe 14—18

Jurva
Teuvantie 300 B

Ti 12—18 Ti 12—18
To 13—19 

Karijoki
Rantatie 18 To 14—18 To 14—18

Kaskinen
Sisäsatama Ke 14—18 Ke 14—19

Kauhajoki, 
Aronkylä,
Ikkeläntie 52 A

Ti 12—18
To 12—18

Ma 13—19
Ti 12—18
Ke 12—18
To 12—18
Pe 12—18

Kristiinankaupunki
Kehätie 14

Ma 12—18
To 13—18

Ma 12—18
To 13—19
Pe 12—18

Närpiö
Finby,
Skjutplansvägen 2

Ti 13—18
Pe 13—18

Ti 13—19
Ke 12—18 
Pe 13—18

Teuva
Kuorikuja 4 Ke 12—18 Ma 13—19

Ke 12—18

Kauhajoen 
hyötykäyttöasema on 
kesällä avoinna nyt myös 
keskiviikkoisin. Aukioloajat 
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JÄTEHUOLTO RULLAA POIKKEUSTILAN AIKANA
Jätehuolto on yksi yhteiskunnan perusasioista, jonka 
tulee olla kunnossa, jotta asiat toimivat myös poik-
keustilan aikana. Jätettä syntyy poikkeustilan aika-
na kuten muulloinkin. Jätteen koostumus voi poiketa 
normaalista ja jätettä syntyy enemmän kodeissa ja 
sairaaloissa, ja vastaavasti vähemmän mm. kouluis-
sa ja ravintoloissa. Tärkeää on, että syntynyt jäte 
saadaan vastaanotettua ja kuljetettua käsittelypaik-
koihin ilman ylimääräisiä ja pidentyneitä varastoin-
teja.

Viruksen leviäminen jätteen kautta on todettu epä-
todennäköiseksi. Jätehuollossa noudatetaan aina 
huolellisuutta ja kosketusta jätteeseen sen käsit-
telyketjun aikana vältetään. Nyt epidemian aikana 
kiinnitetään erityistä huomiota mm. työntekijöiden 
käsihygieniaan. Jätteiden huolellinen lajittelu on 
myös poikkeustilanteessa erittäin tärkeää. Kun lajit-
telu toimii normaalisti, jätteet jakaantuvat normaa-
liin tapaan eri käsittelylaitoksiin ja käsittelykapasi-
teetti riittää kaikelle jätteelle.

Hyötykäyttöasemillamme vastaanotetaan suurin osa 
materiaalihyötykäyttöön eli kierrätykseen meneväs-
tä yhdyskuntajätteestä. Hyötykäyttöasemillamme 
oli vuoden 2019 aikana yli 52 000 asiakasta, ja niillä 
vastaanotettiin noin 25 % kaikesta vastaanotetusta 
jätteestä. Parannamme jatkuvasti hyötykäyttöase-
miamme, jotta pystymme antamaan asiakkaillem-
me entistä paremman ja turvallisemman palveluko-
kemuksen. Kaikilla asemilla on otettu käyttöön säh-
köinen järjestelmä maksullisten jätteiden vastaan-
ottoon ja kirjaamiseen. Kauhajoella on lisätty kesä-
ajaksi yksi aukiolopäivä eli siellä asema on auki vii-
tenä päivänä viikossa kesäajan. Karijoen ja Isojoen 
asemille rakennetaan ajorampit liikenteen sujuvoit-
tamiseksi.

Perintönä puhtaus

Ekopisteet, hyötykäyttöasemat ja jätekeskus palve-
levat poikkeusoloissakin normaalisti. Noudatamme 
valtakunnallisia ohjeita koronaviruksen leviämisen 
estämiseksi, ja erityisesti painotamme lähikontak-
tien välttämistä sekä käsihygieniaa toiminnassam-
me. Hyötykäyttöasemilla käteisen rahan vastaanotto 
on lopetettu, maksu tulee suorittaa pankkikortilla ja 
mieluiten sen lähimaksuominaisuudella. Varaudum-
me myös tarvittaessa rajoittamaan samanaikaisesti 
asioivien asiakkaiden määrää hyötykäyttöasemilla. 
Perinteisesti kaksi ensimmäistä aukiolotuntia ovat 
hyötykäyttöasemillamme ruuhkaisimpia, joten nyt 
kannattaa tulla asemalle hiukan myöhemmin. Kiirei-
simmillä hyötykäyttöasemilla on lisätty viime vuosi-
na aukiolopäiviä, ja usein ne uusimmat aukiolopäi-
vät ovat niitä hiljaisimpia. Kevään tempaukset jäte-
tään poikkeustilanteen takia järjestämättä, ja elo-
kuun tempauksista tiedotamme myöhemmin. Varo-
toimenpiteiden tarkoitus on estää viruksen leviämi-
nen, ja siksi onkin todella tärkeää, että kaikki omal-
ta osaltaan noudattavat ohjeistuksia.

Pandemia mullistaa eri tavoin kaikkien elämää, mut-
ta estääksemme pandemian leviämistä ja selvitäk-
semme tästä, käyttöön otetaan uusia tapoja ja käy-
täntöjä. Osa käytännöistä on voimassa vain pande-
mian aikana, mutta mahdollisesti voimme jatkaa hy-
viä käytäntöjä mm. turhan matkustamisen ja kulut-
tamisen muodossa. Mahdollisesti näistä muutoksista 
tulee hyviä ja pysyviä käytäntöjä uuteen arkeemme, 
joissa huomioimme paremmin maapallomme ja sillä 
olevan elämän haavoittuvaisuuden.

Näinä haastavina aikoina toivon kaikille voimia ja 
kärsivällisyyttä. Pidetään huolta toisistamme etääl-
tä, ja tsempataan yhdessä kohti parempaa huomista. 

30.3.2020 Merja Rosendal, tj
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Määräysten ulkonäkö
Uusiin määräyksiin käytettiin poh-
jana Kuntaliiton laatimaa mallia. 
Määräysten ulkomuoto on erilai-
nen kuin aiemmin, mutta noudat-
taa mallia, jota Suomessa yleisesti 
käytetään. 

Lakimuutokset, lajittelumuutokset
Jätelaki on muuttunut ja EU-direk-
tiivien kierrätystavoitteet ovat tiu-
kentuneet. Uusissa määräyksissä on 
huomioitu kuntien jätehuoltovas-
tuun supistuminen sekä tulossa ole-
vat asumisessa syntyvän jätteen la-
jittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden 
lisäykset.
Biojätteen erilliskeräys aloitetaan 
vähintään viiden asunnon huoneis-
toissa viimeistään 1.5.2024. Tulos-
sa oleva jätelaki saattaa velvoittaa 
biojätteen keräykseen jo aiemmin, 
mutta siinä tapauksessa jätelauta-
kunta käsittelee asian uudelleen.  
Muovi- ja kartonkipakkausten kiin-
teistökohtainen keräys on vapaaeh-
toista.

Asumisen tiili- ja betonimurske
Omassa asumisessa syntyvä puhdas 
tiili- ja betonimurske voidaan ker-
taluonteisesti hyödyntää omassa 
maanrakentamisessa. Hyödyntämi-
sestä täytyy ilmoittaa kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisille.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UUDISTUIVAT 1.3.2020
Jätehuollon perustana toimii jätelaki. Viranomaisen hyväksymät jätehuoltomääräykset ovat jätelakia selventäviä ja 
täydentäviä sitovia määräyksiä. Määräyksissä kerrotaan tarkemmin esimerkiksi jätteiden lajitteluvelvollisuuksista ja 
keräämisestä, tyhjennysväleistä sekä kuljetuksesta.
Suupohjan jätelautakunta on päättänyt uusista jätehuoltomääräyksistä, ja ne ovat tulleet voimaan maaliskuusta 2020 
lähtien. Mitä asioita määräyksissä muuttui entiseen verrattuna?

Tyhjennysvälit
Kesäaikaan eli 1.5-30.9. välisenä 
aikana kartonki-, metalli-, lasi- ja 
muovipakkaukset tulee tyhjentää 
vähintään kahdeksan viikon välein. 
Biojäte tyhjennettäisiin kahden vii-
kon välein. Talviaikaan eli 1.10.-
30.4. välisenä aikana kartonki-, me-
talli-, lasi- ja muovipakkausten tyh-
jennysväli on vähintään 16 viikon 
välein ja biojäteastialle se olisi vä-
hintään neljä viikkoa. Pahvipakka-
ukset tyhjennetään vähintään 24 
viikon välein ympäri vuoden.
Poltettavan jätteen astian tyhjen-
nysvälit pysyvät muutoin ennallaan, 
mutta jatkossa 1-2 hengen talouk-
silla tyhjennysväli voi olla 4 viikkoa, 
mikäli jäte mahtuu astiaan.
 
Tyhjennyksen keskeytys
Jos asiakas matkan tms. syyn ta-
kia haluaa keskeyttää jäteastian 
tyhjennyksen määräajaksi, voi alle 
kolme kuukautta kestävästä kes-
keytyksestä sopia kuljetusliikkeen 
kanssa. Lupaa pidemmälle keskey-

tykselle tulee hakea Suupohjan jä-
telautakunnalta.

Astioiden pesu
Jäteastiat tulee pestä tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään kerran vuodes-
sa. 

Lietteet
Asumisessa syntyvien, kalkkista-
biloimalla tai muulla hyväksytyllä 
tavalla hygienisoitujen lietteiden 
levittäminen lannoitustarkoitukses-
sa omalle pellolle on sallittua, mi-
käli maatalouskiinteistön omistaja 
on sama kuin maataloutta harjoit-
tava. Omassa hallinnassa olevalle 
pellolle voi hygienisoida ja levittää 
enintään neljän lähitalouden liet-
teet. Käsittelystä tulee tehdä kir-
jallinen ilmoitus Suupohjan jätelau-
takunnalle.

Kuivakäymäläjätteet tulee kompos-
toida kiinteistöllä jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. 

Voit tutustua määräyksiin Suupohjan jätelautakunnan nettisivuilla:
https://teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto
Tai Botniaroskin sivujen kautta: 
www.botniarosk.fi ja ”tietoa yhtiöstä”.

Suupohjan jätelautakunta on toimialueensa kuntien 
yhteinen jätehuoltoviranomainen. Sen tehtäviin kuu-
luu toimialueen jätelain mukaiset jätehuollon viran-
omaistehtävät ja se koostuu kuntien nimeämistä jäse-
nistä, yksi jokaisesta kunnasta. Jätelautakunnalla on 
yksi työntekijä, jäteasiamies. 

SUUPOHJAN JÄTELAUTAKUNTA

Suupohjan jätelautakunnan tehtäviä ovat mm.

 jätehuoltomääräysten antaminen
 jätehuoltomääräysten poikkeamispäätökset
 jätetaksan hyväksyminen
 jätemaksuista päättäminen
 jätemaksujen perintä
 jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
 jätteenkuljetuksen seuranta
 jätteenkuljetusrekisterin ylläpito
 poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuoltoon liittymisestä

Osa lautakunnan päätöksistä on siirretty jäteasiamie-
hen viranhaltijapäätöksiksi. 
Sellaisia ovat esimerkiksi jätehuoltomääräyksistä 
poikkeamiset tai jätehuollon pidemmät keskeytykset. 
Jätelautakunnan vastuukuntana toimii Teuvan kunta.
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LASTEN TEHTÄVÄ
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1. Älä käy kaupoilla.
Kaupoille mennään toki hakemaan 
tarpeellista, mutta välillä myös 
tappamaan aikaa ja katselemaan 
jos sieltä vaikka löytyisi jotain ki-
vaa. Useimmiten sellaista löytyy. 
Jos kauppareissu ovat vain tapa ku-
luttaa aikaa, voisi sen korvata vaik-
kapa kävelylenkillä.

2. Tee kauppalista, ja pidättäydy 
siinä.
Jos on tarvetta talvikengille, niin 
hae kengät äläkä lähde seikkaile-
maan vaateosastolle. Alennusmyyn-
neistä voi tehdä hyviä löytöjä, mut-
ta tavara ei ole halvasta hinnas-
ta huolimatta löytö, jollei sille ole 
käyttöä.

3. Lakkaa vastaanottamasta 
mainospostia sähköpostiin.
Firmojen mainospostit ovat koukut-
tavia, eikä tarvita kuin pari napin 
klikkausta, kun tuote on jo ostosko-
rissa ja tilattu. Tarjoukset ovat voi-
massa yleensä lyhyen aikaa ja veto-
avat kuluttajien huoleen siitä, että 
he jäävät ilman tuotetta tai tarjo-
usta jolleivät toimi heti. Helpointa 
on poistua postituslistalta, takaisin 
pääsee tarvittaessa aina.

MITEN HILLITÄ KIUSAUSTA OSTAA TURHAA TAVARAA?

4. Nuku yön yli ennen 
ostopäätöstä.
Monet ostopäätökset ovat spontaa-
neja: näet kaupassa kauniin paidan, 
käyt sovittamassa, ja pian oletkin jo 
kaupan ulkopuolella kädessä pussi, 
jossa paita on. Yön yli odottaminen 
pelottaa, sillä esim. monet vaate-
kaupat hyödyntävät paitsi jäämisen 
pelkoa: vaatemallistot vaihtuvat 
jatkuvasti, myymälään tulee uutta 
vaatetta ja jos et osta nyt, ei tois-
ta tilaisuutta tule. Kiusaus on suu-
ri, mutta toisaalta voi miettiä halu-
aako tukea tällaista businessmallia.
Yön yli nukuttua tiedät paremmin, 
onko tuote sellainen, jonka oikeas-
ti haluat.

5. Älä koskaan osta vaatetta 
sovittamatta.
Tämä on päätös, joka kannattaa 
pitää. Kun vaatetta sovittaa, tie-
tää heti onko se ihana. Monesti se 
vaate, jossa jo sovittaessa on jokin 
vika, kannattaa jättää ostamatta. 
Esim. ”Tämä on ihan kiva, kunhan 
sen päälle laittaa villatakin”. Sitä 
voi miettiä kannattaako tyytyä puo-
linaiseen, sillä ne ovat usein niitä, 
jotka jäävät kaappiin roikkumaan.

6. Pysy kartalla mitä jo omistat.
Jos omistaa paljon tavaraa, ei aina 
muista mitä omistaa. Silloin saattaa 
tarttua tarjouksiin, joiden ansios-
ta kotiin päätyy tavaraa mitä siel-
lä jo on tarpeeksi. Tai ehkä tietää, 
että omistaa tietokonehiiren mitä 
nyt tarvitsisi, mutta se nyt vaan on 
niin monen laatikon takana, että on 
helpompi ostaa uusi kuin kaivaa se 
omasta varastosta. 
Totta kai välillä käy niin, että kau-
pasta ostaa vaikkapa kanelia ja sitä 
olikin kotona tarpeeksi, eikä se ole 
niin vaarallista. Mutta jos toistuvas-
ti ostat samoja asioita ja sellaisia, 
jotka eivät kulu kuten elintarvik-
keet, voi olla hyvä analysoida tilan-
netta. Puhelimessa voi esimerkiksi 
pitää listaa siitä, mitä kotoa löytyy 
tai mitä puuttuu.

7. Älä osta palkinnoksi tai 
lohdutukseksi.
Vaikka välillä on hyvä hemmotella 
itseä, kannattaa muistaa, että elä-
mään kuuluu ylä- ja alamäkiä eikä 
kaikkeen tarvitse reagoida lohdu-
tus- tai palkkio-ostoksilla. 

Yllä olevat vinkit ovat lainattu 
Virve Fredmanin Ostolakossa-blogista. 

Jääkö vaatteet pitämättöminä kaappiin, tuleeko haalittua tavaraa ilman käyttöä?  Alla seitsemän konkreettista arjen 
vinkkiä, joilla voi vähentää kiusausta ostaa uutta.

Herra Hamsteri on ahnehtinut liikaa 
tavaraa, ja nyt tarvitaan kierrätys-
sankareita apuun! Löydätkö sankarit ja 
herra hamsterin tavaran keskeltä? 
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KODIN JÄTEHUOLTO
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Jätehuolto on järjestettävä myös 
vapaa-ajan asunnolla
Kierrätettävät jätteet, kuten lasi, 
metalli ja paperi, viedään johon-
kin alueellamme olevista vajaas-
ta sadasta ekopisteestä. Paristoja 
vastaanottavat ensisijaisesti niiden 
jälleenmyyjät eli myymälät ja ki-
oskit, mutta myös hyötykäyttöase-
mat. Hyötykäyttöasemat palvele-
vat kaikkia kesämökkiläisiä asemi-
en aukioloaikoina. Hyötykäyttöase-
milla vastaanotetaan kierrätykseen 
sopivaa materiaalia (metalliromua, 
sähkölaitteita, pahvia, lasia jne.), 
vaarallista jätettä, kaatopaikkajä-
tettä ja poltettavaa jätettä.

Kesämökillä syntyvä päivittäinen 
talousjäte
Mökinomistajan on huolehdittava 
päivittäin syntyvästä poltettavasta 
jätteestä. Tähän on olemassa muu-
tama hyväksytty vaihtoehto:

Jäteastia kesämökille
Kesämökillään paljon aikaa viettä-
ville perheille tämä on paras rat-
kaisu. Se edellyttää kuitenkin, että 
mökille on ajotie. Sopimus jäteas-
tian tyhjennyksistä solmitaan jät-

Oma jäteastia
Kaikilla kotitalouksilla tulee olla 
poltettavan jätteen astia, joko 
oma tai naapureiden kanssa yhteis-
käytössä oleva. Astia tyhjennetään 
säännöllisesti, kesällä vähintään 
kahden viikon välein ja talvella nel-
jän viikon välein. Jos jätettä tulee 
vähän, voi yhden tai kahden hengen 
talous tyhjentää astian myös kesäi-
sin neljän viikon välein. Tyhjennys-
välin voi pidentää jopa kahdeksaan 
viikkoon, mikäli kiinteistön biojä-
te kompostoidaan lämpöeristetyssä 
kompostorissa. 

Jäteastian tyhjennysvälin pidennystä 
haetaan jätelautakunnalta.

Ekopisteet
Ekopisteet löytyvät tyypillisim-
min työ- ja koulumatkojen varrel-
ta sekä kauppojen luota. Niillä vas-

Kodin jätteitä varten tulee asukkailla olla päivittäiselle jätteelle oma poltettavan jätteen jäteastia. Omaan jäte astiaan 
kuulumatonta jätettä varten on käytössä Botniaroskin sekä tuottajayhteisöjen vastaanottopisteitä. 

taanotetaan kodin pienmetalli,  
lasipakkaukset sekä paperi. Rinki- 
ekopisteillä vastaanotetaan näiden 
lisäksi myös kartonkipakkauksia, 
ja muutamalla muovipakkauksia. 
Muovipakkausten vastaanottopis-
teet löytyvät Kauhajoelta, Kristii-
nankaupungista, Närpiöstä ja Teu-
valta. Muovipakkauksia vastaanote-
taan myös kaikilla Botniaroskin hyö-
tykäyttöasemilla.

Osalla ekopisteitä on UFF:n astia 
hyväntekeväisyysvaatteille. 

Hyötykäyttöasemat
Hyötykäyttöasemilla vastaanote-
taan kotitalouksien vaarallinen 
jäte, sähkölaitteet, puu, poslii-
ni ym. jätteet, jotka eivät kuulu 
omaan jäteastiaan kokonsa tai omi-
naisuuksiensa puolesta. Hyötykäyt-
töasema löytyy jokaisesta kunnas-

ta, ja aukioloajat ovat tarkistetta-
vissa esimerkiksi lehden sivulta kak-
si, koteihin ja vapaa-ajan asuntoi-
hin jaetusta Botniaroskin seinäka-
lenterista tai nettisivulta www.bot-
niarosk.fi.

Hyötykäyttöasemilla on aukioloai-
kana asemanhoitaja, joka neuvoo 
ja opastaa tarvittaessa.

Jätekeskus Teuvalla
Jätekeskus on lähinnä suurten  
jätemäärien vastaanottopaikka. 
Esim. auton peräkärryllinen erilai-
sia jätteitä vastaanotetaan hyöty-
käyttöasemalla, kun taas trakto-
rinperäkärryllinen puuta toimite-
taan jätekeskukseen. Jos olet epä-
varma siitä, minne jäte kuuluu, voi 
oikean lajittelun tarkistaa Botnia-
roskin nettisivulta tai asiakaspal-
velusta. 

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JÄTEHUOLTO
teenkuljetusyrityksen kanssa, ja sil-
le ajalle jona mökkiä käytetään.
 
Yhteinen astia naapurin, tieyhdis-
tyksen, kesämökkiyhdistyksen tai 
muun vastaavan kanssa 
Yhteisastia sopii hyvin niille, jotka 
oleskelevat vapaa-ajan asunnollaan 
satunnaisesti. Yhteisten jäteastioi-
den tyhjentämisestä sovitaan jät-
teenkuljetusyrityksen kanssa. Sopi-
muksen tekijän, joka samalla toimii 
yhteisastian vastuuhenkilönä, tulee 
ilmoittaa järjestelystä myös Suu-
pohjan jätelautakunnalle erityisel-
lä lomakkeella.

Poltettava jäte 
hyötykäyttöasemalle
Kesämökkien omistajat voivat viedä 
mökillä syntyvän päivittäisen pol-
tettavan jätteensä hyötykäyttöase-
malle ympäri vuoden sen aukioloai-
koina erillistä maksua vastaan. Esi-
merkiksi 20–60 litrasta em. jätettä 
peritään hyötykäyttöasemalla 2 €.

Vakituisen asunnon jäteastia, jos 
koti on lähempänä kuin kesämök-
kiä lähimpänä oleva hyötykäyt-
töasema.

HUOM!
Tällä hetkellä ei vapaa-ajan asuntojen lukollisiin astioihin anneta avaimia hyötykäyttöasemalta tai konttorilta, 
vaan avain lähetetään pelkästään postitse. Jos haluat tilata avaimen, soita meille tai laita sähköpostia.

Vapaa-ajan asuntojen lukolliset 
poltettavan jätteen astiat
Lukolliset astiat ovat tarkoitettuja 
ensisijaisesti niille asiakkaille, joi-
den mökille ei ole ajotietä, sekä sa-
tunnaisesti mökillään oleskeleville 
henkilöille. 

Lukollisiin astioihin voi avaimen lu-
nastaa hyötykäyttöasemalta tai 
Botniaroskin konttorilta. Avainta lu-
nastettaessa peritään 20 € pantti-
maksu, joka palautetaan asiakkaal-
le silloin kun hän palauttaa avai-
men. Palvelun käyttömaksu veloite-
taan syksyllä vapaa-ajan asuntojen 
ekomaksun yhteydessä. Vuosimak-
su 2020 on 49,60 € (sisältää alv:n).

Palvelu irtisanotaan palauttamalla 
avain joko hyötykäyttöasemalle tai 
Botniaroskin konttorille. Vuosimak-
su veloitetaan vuoden lopussa kai-
kilta, joilla on ollut 1.4 alkaen tai 
sen jälkeen avain käytössä. Jos ha-
luat luopua palvelusta etkä maksaa 
koko vuoden käyttömaksua, kannat-
taa palvelu irtisanoa vuoden alussa 
maaliskuun loppuun mennessä. 
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Asbesti 
Alle 30 litraa asbestia hyvin pakat-
tuna.

Betoni ja tiili
Betonilohkareet, wc-istuimet, kä-
sienpesualtaat, posliiniastiat ja 
kaakelilaatat, kattotiilet, muut 
tiilet enintään 1 m³.

Haravointijäte 
(Teuvalla jätekeskuksessa)
Lehdet, ruoho, puutarhan kitke-
misjäte, marjapuskien juurakot. 
Vastaanotto lumettomina aikoina.

Kattohuopa
Enintään 50 litraa.

Kipsilevyt 
Enintään 3 kpl.

Lasipakkaukset
Lasipullot ja –purkit.
*Toimita lasipakkaukset ensisi-
jaisesti ekopisteelle. Hyötykäyt-
töasemalla vastaanotetaan enin-
tään 30 litraa kerralla.

Metalli
Kaikki metalli ja metalliesineet 
kuten hetekat, kattopelti, metal-
litynnyrit jne. Enintään 3 m³.

Muovipakkaukset 
kotitalouksilta
Elintarvikepakkaukset, pesuaine-
pakkaukset, muovipullot ja kanis-
terit, muovikassit, -pussit ja -kää-
reet.

Pahvi
Ruskea pahvi, ruskeat kirjekuoret, 
aaltopahvi enintään 1 m³.

Painekyllästetty puu
Alle metrin pituisia paloja enin-
tään 1 m³.

Paperi
Kaikki postilaatikkoon tuleva pa-
peri, sanoma- ja viikkolehdet, 
mainokset, puhelinluettelot ja 
kirjekuoret.

Paristot

Puu
Laudat, lankut, vaneri ym. levyt, 
puiset huonekalut (ei kyllästetty 
puu), jne. Enintään 3 m³.

Puulavat ja lavakaulukset

Risut 
(Teuvalla jätekeskuksessa)
Oksat ja risut. Vastaanotto lumet-
tomina aikoina.

Sähkölaitteet
Kaikki sähköllä ja paristoilla toi-
mivat laitteet kuten jääkaapit ja 
pakastimet, kahvinkeittimet, kau-
ko-ohjattavat lelut, kellot, televi-
siot jne. 

Tasolasi
Ikkunalasi, peilit ja lasiastiat, 
enintään 500 litraa.

Vaaralliset jätteet
Akut, energiansäästölamput, jä-
teöljy, loisteputket, maalin-, lii-
man- ja lakanjäämät, pesuaineet 
joissa vaarallisen jätteen merk-
ki, öljynsuodattimet ja muu kiin-
teä öljyinen jäte jne. Enintään 
100 kg.

OSITTAIN MAKSULLISTA

Luottamuksellinen paperi
1—2 mapillista maksutta
3—10 mappia maksullista

MAKSULLISTA OVAT

Kaatopaikkajäte
Mineraalivilla, 
tuulilasit enintään 1 m³.

Suurikokoinen poltettava jäte
Huonekalut (kokonaan puiset tai 
metalliset maksutta), sukset, sau-
vat, isot muovit ja muoviesineet, 
matot enintään 3 m³.

Vapaa-ajan asukkaan poltettava 
jäte
Muovipussiin mahtuva, päivittäis-
jäte enintään 200 litraa.

HYÖTYKÄYTTÖASEMALLE
Vastaanotamme maksutta kotitalouksilta (sisältyen ekomaksuun)

EKOPISTEELLE
Lasipakkaukset
Lasipurkit ja –pullot.

Metalli 
Säilykepurkit, metalliset 
työkalut tai keittiövälineet 
ym. pienmetalli.
 
Paperi
Sanomalehdet, aikakauslehdet, 
pokkarit ym. paperi.

RINKI-EKOPISTEELLE NÄIDEN 
LISÄKSI:

Kartonkipakkaukset
Keksipaketit, maitopurkit, pah-
vilaatikot, muu kartonkipakkaus.

Muovipakkaukset 
(Kauhajoen, Kristiinankaupungin,  
Teuvan ja Närpiön keskustassa)
Muovipullot, kanisterit ja purkit, 
elintarvikkeiden muovipakkauk-
set, pesuainepakkaukset ja muo-
vipussit.

KODIN POLTETTAVAN 
JÄTTEEN ASTIAAN

Ruokajäte, jollei kompostoi
Ruuan jäämät ja pilaantuneet 
ruuat, kuoret, kahvinporot ym.

Muovi- ja kartonkijäte
Muoviset tavarat, likaiset muovi-
pakkaukset ja kartonkipakkauk-
set. Jollei ole mahdollisuutta la-
jitella muovi- tai kartonkipakka-
uksia, voi pakkaukset laittaa pol-
tettavaan jätteeseen. 

Tekstiilit ja kengät
Kaikki tekstiilit, vaatteet ja ken-
gät, kumi ja nahka.

Polttokelpoinen, muuhun 
hyötykäyttöön kelpaamaton 
jäte:
Vaipat ja siteet, kynät ja muovi-
lelut, uimalelut, meikit joissa ei 
ole vaarallista jätettä ym.

MUITA:
 Lääkkeet apteekkiin
 Käyttämättömät ilotulitteet 

myyjälle tai maahantuojalle

 Hyvät vaatteet ja tavarat UFF:n 
keräyslaatikkoon tai muulle 
lahjoitustavaraa vastaanottavalle 
taholle. 

 Paristot kauppaan (vastaanotto 
myös hyötykäyttöasemilla)

 Ampuma-aseet ja räjähteet 
poliisille

VAIKKA SUURI OSA KOTITALOUKSIEN JÄTTEISTÄ OTETAAN HYÖTYKÄYTTÖASEMILLA VASTAAN MAKSUTTA, ON ESIMERKIKSI 
POLTETTAVA JÄTE MAKSULLISTA. KAIKKEIN KÄTEVINTÄ ON HOITAA MAKSU PANKKIKORTIN LÄHIMAKSUOMINAISUUDELLA.
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LAJITELTU JÄTE HYÖDYNNETÄÄN
Jätelaitosten vastuulla on ensisijaisesti järjestää yh-
dyskuntajätteen jätehuolto. Yhdyskuntajätettä ovat 
mm. asumisessa sekä julkisessa hallinto- ja palve-
lutoiminnassa syntyvä jäte. Yhdyskuntajätettä tulee 
yleensä tasaisena virtana, jätelajit ovat samanlaisia 
ja määrät ovat jotakuinkin vakiot. Sen sijaan esimer-
kiksi teollisuusjäte on tuotannosta tulevaa jätettä, 
jonka määrät saattavat vaihdella suurestikin. Botnia-
rosk ottaa vastaan toissijaisesti myös yritysten jät-
teitä, jos ne soveltuvat kunnalliseen jätehuoltoon. 

Hyötykäyttöä ja kierrätystä
Botniaroskin alueen asukkaat ovat aina olleet tun-
nollisia lajittelijoita. Käytännössä se näkyy mm. sii-
nä, että kierrätettävät jätteet, eli esimerkiksi pak-
kauslasi, metalli ja paperi ovat olleet laadukasta ta-
varaa ja niistä saadaan käsittelylaitoksissa materiaa-
lit talteen ja kiertoon. Niistä ei ole löytynyt merkit-
tävästi väärinlajiteltua jätettä, joka pahimmillaan 
pilaa koko käsittelyyn menevän erän. Arkikielessä 
puhutaan monesti kierrätyksestä, kun tarkoitetaan 
tavaroiden toimittamista kirppareille tai jätteiden 
lajittelua ja toimittamista keräyspisteeseen. Mutta 
jätelaitoksia koskevassa sääntelyssä ja seurannassa 
kierrätyksellä tarkoitetaan sitä, että jätteestä ote-
taan materiaali hyötyyn uuden tuotteen raaka-ai-
neeksi. Käytännössä siis metalli kiertää uudeksi me-
talliesineeksi, paperista tehdään uusiopaperia ja bi-
ojätteestä multaa ja biokaasua, tämä kaikki on kier-
rätystä. Kierrätystä on myös tavaran toimittaminen 
käytettäväksi sellaisenaan, esimerkiksi vaatekeräyk-
sen kautta. Sen sijaan kierrätykseksi ei lueta mate-
riaalin käyttöä maanrakennuksessa, tai poltettavan 
jätteen energiahyödyntämistä, vaikka jätevoimalas-
sa poltettaessa saadaan hyötyinä sähköä, kaukoläm-
pöä ja uusiomateriaaleja. Nämä jätteen käsittelyta-
vat luetaan jätteen hyötykäytöksi. 

minen vaikuttaa kierrätysprosentteihin laskevasti. 
Suomen tavoite on saada puolet jätteestä kierrätet-
tyä vuonna 2020.

Hyödynnettäväksi, mutta ei kierrätykseen ohjattiin 
jätteestä 68,5 %. Se on hiven enemmän kuin edeltä-
vänä vuonna. Kaatopaikalle päätyy jäte, jota ei voi-
da kierrättää tai hyödyntää, ja joka ominaisuuksien-
sa puolesta soveltuu kaatopaikalle sijoitettavaksi. 
Kaatopaikkajätteen osuus pysyi samana, puoli pro-
senttia vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä.

Jätemäärä lähes entisensä

Vuonna 2019 Botniaroskin alueella yhdyskuntajät-
teestä saatiin materiaalihyödyntämiseen, eli kierrä-
tettyä 31 %. Määrä on hiven vähemmän kuin edeltä-
vänä vuonna. Vaikka jätteitä lajitellaan entistä tar-
kemmin ja toimitetaan kierrätettäväksi, toisaalta 
esimerkiksi paperilehtien ja muun paperin vähene-

Kotitalouksien jätemäärä per asukas nousi hivenen 
verrattuna vuoteen 2018, mutta muutos ei kuiten-
kaan ollut suuri. 

Hyötyjätteitä, joihin luetaan niin kierrätettävät kuin 
hyödynnettävät jätteet, vastaanotettiin n. 459 kg/
asukas. 

68,5 %

31,0 %

0,5 %

Yhdyskuntajätteen käsittely ja 
hyödyntäminen 2019

Energiahyödyntäminen

Materiaalihyödyntäminen

Kaatopaikkasijoitus

kg/asukas 2015 2016 2017 2018 2019

Hyötyjäte 387,6 404,7 443 457,0 459,1

Vaarallinen jäte 4,6 4,3 4,4 4,2 4,4

Kaatopaikkajäte 5,7 4,3 2,6 2,2 2,4

yht. 397,9 413,3 450 463,4 465,9

387,6 404,7
443 457,0 459,1
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Vaarallisia jätteitä ovat käytöstä poistetut aineet tai 
esineet, jotka voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Botniaroskille 
toimitetut vaaralliset jätteet toimitetaan keräyspis-
teestä käsittelyyn, jossa niistä tehdään vaarattomia. 
Raaka-aineet, jotka on mahdollista kierrättää, ote-
taan käsittelyssä talteen ja kierrätetään uudelleen. 
Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan pääasiassa hyöty-
käyttöasemilla, ja vuonna 2019 niitä vastaanotettiin 
yhteensä n. 4,4 kg/asukas. 

Kaatopaikkajätettä, lähinnä rakennusjätettä kuten 
vuorivillaa vastaanotettiin n. 2,4 kg asukasta koh-
den.  

Yhdyskuntajätteestä selkeästi valtaosa on jätettä, 
joka pystytään suoraan ohjaamaan hyödynnettäväk-
si. Yhtä tärkeää kuin hyötyjätteiden lajittelu on laji-
tella erilleen vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajäte, 
sillä silloin saadaan käyttökelpoiset materiaalit tur-
vallisesti kiertoon ilman, että joukossa on materiaa-
leja, jotka pilaavat hyödyntämisen.

Kävijämäärät edelleen kasvussa
Vuonna 2019 rikottiin kävijäennätys, kun asiakas-
käyntejä kaikilta hyötykäyttöasemilta kirjattiin yh-
teensä yli 52000. Muutos edelliseen vuoteen oli yli 
1200 käyntiä enemmän. Suosituin kuukausi oli tou-
kokuu, jolloin mm. kevään tempauspäivät sekä ylei-
sesti kotona tehdyt kevätsiivoukset houkuttivat tuo-
maan jätteitä hyötykäyttöasemille.  
Kun käyntimäärä jaetaan asukasmäärällä, on jokai-
nen alueemme asukas vauvasta vaariin käynyt viime 
vuonna hyötykäyttöasemalla 1,2 kertaa. Asiakkaat 
ovat ottaneet omakseen hyötykäyttöasemien palve-
lut, ja kävijämäärä kertoo myös asiakkaiden osaami-
sesta, halusta ja tahdosta toimittaa jätteet sinne, 
minne ne kuuluvatkin.
Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan maksutta koti-
talouksien kierrätettävät ja vaaralliset jätteet. Pol-
tettava jäte ja kaatopaikkajäte ovat maksullisia. 

TOUKOKUUN TEMPAUKSET 
JÄÄVÄT VÄLIIN

Toukokuun tempauspäivät on peruttu koronavi-
ruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Elokuun tempauspäiviä ei ole peruttu, mutta ti-
lanne arvioidaan uudelleen lähempänä ajankoh-
taa. Tempaukset järjestetään, jos silloin on tur-
vallista kokoontua. Muussa tapauksessa emme 
halua ottaa tarpeettomia riskejä. Tärkeintä on 
kuitenkin tarjota asiakkaillemme peruspalvelut 
niin kauan kuin se on mahdollista, ja sen var-
mistamme pitämällä huolen siitä, että annettu-
ja määräyksiä ja suosituksia noudatetaan ja väl-
tetään sellaisia toimia, jotka mahdollisesti edes-
auttavat koronaviruksen leviämistä. 

ISOJOEN JA KARIJOEN 
HYÖTYKÄYTTÖASEMILLE TULOSSA 

PARANNUSTÖITÄ

Viime vuosina on Botniarosk satsannut hyöty-
käyttöasemien parantamiseen ja laajentami-
seen. Tänä vuonna ovat parannusvuorossa Iso-
joen ja Karijoen hyötykäyttöasemat. 

Lajiteltavien jätteiden määrä on vuosien saatos-
sa lisääntynyt, samoin kuin hyötykäyttöasemien 
kävijämäärät. Alueella tarvitaan lisää tilaa as-
tioille ja sujuvammalle asiakasliikenteelle. 

Lavapaikoille tullaan rakentamaan korokkeet 
ajoluiskineen, jolloin asiakkaiden on helppo ajaa 
autolla lavalle ja tiputtaa jätteet ylhäältäpäin 
konttiin. Muutostöiden jälkeen voidaan luopua 
hyötykäyttöasemilla olevista metallirappusista.

Työt tehdään vuoden 2020 aikana. 

5,7

4,3

2,6
2,2

2,4

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018 2019

Kaatopaikkajäte
kg/asukas

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

Hyötyjäte Vaarallinen jäte Kaatopaikkajäte

459,1

4,4 2,4

Vastaanotettu yhdyskuntajäte 2019 
kg/asukas



10

Vastaus sivulla 4 olevaan lasten tehtävään

Botniarosk järjestää jälleen va-
lokuvakilpailun, johon osallis-
tuvilla luontokuvilla kuvitetaan 
vuoden 2021 seinäkalenteri. 
Tänä vuonna valokuvakilpailun 
teema on ”Ääni”. Ääni voi olla 
kova tai hiljainen, se voi olla jat-
kuvaa tai kertaluontoinen. Anna 
aiheen inspiroida ja kuvaa oma 
näkemyksesi!
Kuvien tulee olla Botniaroskin 
toiminta-alueelta otettuja, mut-
ta muuten on tulkinta vapaa.
Kuvia otetaan vastaan mielellään 
eri vuodenajoilta, koska ne tule-
vat seinäkalenteriin eri kuukau-
sille. Kuvat tulevat kalenteriin 
vaakatasossa, joten huomioithan 
sen kun valitset kuvat joilla osal-
listut kilpailuun.
 

BOTNIAROSKIN LUONTOKUVAKILPAILU: ÄÄNI

KILPAILUN SÄÄNNÖT:

•  Kilpailu on avoin kaikille, mutta 
kukin osallistuja voi osallistua 
kilpailuun enintään kolmella 
valokuvalla.

•  Kuvien tulee olla Oy Botniarosk 
Ab:n toimialueella kuvattuja. 
Alueeseen kuuluu Isojoki, 
Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, 
Kristiinankaupunki, Närpiö, 

 Teuva ja Kurikasta Jurvan alue
•  Valokuvat eivät saa olla aiemmin 

julkaistuja.
•  Kilpailuun voi lähettää ainoastaan 

kuvia, joihin lähettäjällä on kaikki 
oikeudet.

•  Valokuvia julkaistaan 
seinäkalenterissa kaikkiaan 12 ja 
jokaisesta julkaistusta valokuvasta 
maksetaan 50 euron palkkio.

•  Kuvaajien nimet mainitaan 
seinäkalenterissa julkaistujen 
valokuvien yhteydessä.

•  Oy Botniarosk Ab:llä on pysyvä 
oikeus esittää tai julkaista kaikkia 
julkaistuiksi tulleita valokuvia 
myös myöhemmin viestinnässään.

•  Oy Botniarosk Ab:llä on oikeus 
käsitellä kuvia esitys- ja 
ilmaisuyhteyden edellyttämällä 
tavalla sekä rajata kuvia käytetyn 
formaatin mukaisiksi.

•  Kilpailukuvat on toimitettava 
15.9.2020 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen: info@botniarosk.fi. 

 Sähköpostiin on kirjattava 
seuraavat tiedot: kuvan ottopaikka 
ja -päivä, kuvan ottajan nimi 
ja kaikki yhteystiedot. Nimeä 
kuva osallistujan omalla nimellä. 
Tarkista, ettei sähköpostiohjelmasi 
pienennä tiedostoa.

•  Kuvat toimitetaan jpeg (jpg)-
tiedostoformaatissa ja ne 
on painoteknisistä syistä 
oltava kuvattuja kameran 
maksimiresoluutiolla. Kameran 
koko pikselimäärä on siis otettava 
käyttöön.

Tunnelmaa täynnä olevan auringonkukkakuvan on vuoden 2020 kalenteriin 
kuvannut Tindra Kummel.
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Monelle jätteiden lajittelu kotona ja keittiössä on 
arkipäivää, helppoa ja luontevaa. Sanomalehdet 
löytävät paperinkeräykseen, ja metalli ja lasipakka-
ukset omaan astiaan. Mutta usein kysymyksiä herät-
tävät sekamateriaalit, pakkausjäte ja miten puhtai-
ta jätteiden pitää olla.
Alla on muutama niksi, joilla toivottavasti helpote-
taan jätteiden lajittelijan arkea!

ONKO JÄTE PAKKAUS?
Ekopisteillä vastaanotetaan nykyään pääasiassa 
pakkausjätettä. Niillä vastaanotetaan lasipakkauk-
sia, ja Rinki-ekopisteillä vielä kartonkipakkauksia, 
ja muutamalla pisteellä muovipakkauksia.
Pakkaus on jotain, mihin ostamasi tuote on käärit-
ty tai pakattu. Tuote voi olla valmisruoka, ketsup-
pia, juoma, nukke, pesuainetta tai vaikkapa tyyny. 
Kun tuote on käytetty tai otettu laatikosta tai muus-
ta pakkausmateriaalista, jää jäljelle pakkaus, jonka 
voi laittaa pakkauskeräykseen.

LASIPAKKAUS EKOPISTEELLE
Lasipakkaus on usein kosme-
tiikkaa, maustepurkki, panti-
ton lasipullo tai hillopurkki. La-
sipurkista saattaa löytyä kol-
mio, jonka sisällä on numero 
70—79, ja kirjaimet GL. Merk-
kiä ei kuitenkaan välttämättä 
löydy, etenkään vanhemmista 
purkeista. Jos lasipurkki on kui-

tenkin sisältänyt tuotteen, voi sen laittaa tyhjänä 
lasinkeräykseen. 
Älä laita lasipakkausten keräykseen posliinia tai 
juomalaseja. Ne vastaanotetaan maksutta hyöty-
käyttöasemilla, ja yksittäisen juomalasin tai kahvi-
kupin voi laittaa kodin poltettavan jätteen astiaan. 

KARTONKIPAKKAUS RINKI-EKOPISTEELLE
Yksinkertaisimmillaan kar-
tonkipakkaus on muropaket-
ti, keksipaketti, tai pahvilaa-
tikko. Kartonkipakkauksiin kel-
paa myös jauhopussi, tai nes-
tekartonkipakkaukset kuten 
maitopurkki tai pillimehu. Kar-
tonkipakkauksista löytyy usein 
kolmio ja numero 20, 21 tai 23. 
Kartonki-muovi yhdistelmät, 
joihin esimerkiksi maitopurkki 
kuuluu, on numeroitu 81—89. 

MUOVIPAKKAUS HYÖTYKÄYTTÖASEMALLE, 
TAI SELLAISELLE RINKI-EKOPISTEELLE MISTÄ 
MUOVIPAKKAUSTEN KERÄYSASTIA LÖYTYY
Muovipakkauksia ovat esimerkiksi jugurttipurkit, 
voirasiat, pesuainepullot, muovikanisterit ja muovi-
pussit. Samaan keräykseen voi laittaa myös muovi-
sia lääkepakkauksia ja pakkausstyroksia, sekä seka-
materiaalipakkauksia, joissa on muovia ja metallia, 
kuten esimerkiksi kahvipaketti tai sipsipussi. Melko 
osuvasti joku luonnehti, että kyseessä on kertakäyt-
tömuovi. Muovipakkauksen tarkoitus kun on suojel-
la itse tuotetta, ja kun tuote on käytetty tai otettu 
talteen, on pakkaus tarpeeton.

NIKSEJÄ  LAJITTELUUN

Muovipakkaus on merkitty kolmiolla, jonka sisällä 
on numero 1—7, mutta pakkausten keräykseen ei 
kuitenkaan käy numerolla 3 merkitty PVC-muovi. 
Sekamateriaalipakkaukset eli muovia ja pieniä mää-
riä metallia sisältävät pakkaukset on usein merkitty 
kolmiolla ja numeroitu 90—94. Kiellettyä PVC-muo-
via ei käytetä elintarvikepakkauksissa, mutta sitä 
on voitu käyttää läpinäkyvässä lelupussissa, jossa 
on ollut pikkueläimiä, tai jonkun työkalun pakkauk-
sessa.
Likaiset pakkaukset huuhdellaan, mutta niitä ei 
pidä tiskata. Hyvä muistisääntö puhtaudesta on, 
että elintarvikepakkauksille ”koirannuolema” riit-
tää. Jos pakkausta ei saa huuhtaisemalla puhtaak-
si, laita se kodin jäteastiaan. Sama osoite on myös 
pakkauksille, joita on vaikea saada kunnolla tyhjäk-
si, esim. aurinkorasvapullo. 
Älä laita muovipakkausten keräykseen esim. leluja 
tai muuta muovista tavaraa, sillä ne kuuluvat kodin 
jäteastiaan, poltettavaan jätteeseen. 

MITEN LAJITELLAAN SEKAMATERIAALIT?
 Erottele, jos se on järke-
västi tehtävissä. 
Esim. keittiön jätteiden lajit-
teluun ja erotteluun riittää 
käsipari. Kansi irtoaa purkis-
ta käsivoimilla. Jos erotteluun tarvitaan kuitenkin 
työkaluja ja on mahdollista että saattaa vahingoit-
taa itseään, voi miettiä onko se järkevää.

 Lajittele sen mukaan, 
mitä tuotteessa on eniten.
Jollei materiaaleja saa jär-
kevästi eroteltua, lajittele 
sen mukaan mitä tuottees-

sa on eniten. Esim. paistinpannun saa laittaa metal-
liin, huolimatta puisesta tai muovisesta kahvasta.

 Likainen pakkaus kuuluu poltet-
tavaan jätteeseen, jollei sitä huuh-
taisemalla saa puhtaaksi. Kuumaa 
vettä, pesuainetta ja tiskiharjaa ei 
ole tarkoitus uhrata jätteelle.

 Ja mitä jos ei mikään jäte laji 
tunnu oikealta? Silloin se on yleen-
sä poltettavaa jätettä, ja kuuluu ko-
din jäteastiaan.



Kotona:

Jätteet lajitellaan kuten ennenkin.
Roskapussit tulee sulkea hyvin, käyttäen tuplasol-
mua. Roskia ei pidä heittää irrallisina roskiin, vaan 
aina pussiin ja pussi hyvin kiinni.
Sairastuneen jätteet lajitellaan samoin, mutta ros-
kat kannatta viedä jäteastiaan päivittäin, ja pussi 
hyvin suljettuna.
Älä jätä roskia astian viereen eläinten riepotelta-
vaksi.

Ekopisteellä:

Lajittelemalla pakkausjätteet ja tuomalla ekopis-
teelle oma astia täyttyy hitaammin.
Ekopisteet tyhjennetään normaalisti.
Älä jätä roskia astian viereen eläinten riepotelta-
vaksi. 
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Hyötykäyttöasemilla:

Hyötykäyttöasemat ovat avoinna normaalisti, ja 
siellä vastaanotetaan samoja jätteitä kuin aina.
Kaksi ensimmäistä tuntia ovat aina kiireisimmät, 
joten kannattaa tulla myöhemmin.
Vältetään lähikontaktia. Kuorma kannattaa lasta-
ta niin, että sen pystyy omin päin tyhjentämään. 
Kolikkoja ja seteleitä ei enää vastaanoteta. Käytä 
maksamiseen korttia, ja mieluiten lähimaksuomi-
naisuutta.

Kevään tempauspäivät on peruttu. 

Älä jätä roskia porttien ulkopuolelle, aseman olles-
sa suljettu. 

Tällä hetkellä konttorimme on suljettu, mutta mei-
dät tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse. Kaikki 
kevään luennot ja vierailuryhmät on peruttu. 

Yleisesti:

Vältetään lähikontakteja.
Muista pestä käsiä.

Koska tämä teksti on kirjoitettu 
maaliskuun lopulla, voi olla 
että osa ohjeista on ehtinyt 
vanhentua. Muutoksista 
tiedotetaan kotisivuilla, 
facebookissa, lehdissä ja 
puhelimeen sekä sähköpostiin 
vastataan arkisin klo 8—16. 

www.botniarosk.fi

www.facebook.com/botniarosk/

Botniaroskin asiakaspalvelu: 
puh. 01019 3400 (pvm/mpm)

Sähköposti: info@botniarosk.fi

Jätehuolto on määritelty yhteiskunnan kannalta kriittiseksi toimeksi, ja onkin tärkeää, että 
yhdessä asiakkaidemme kanssa toimimme siten, ettei edesauteta viruksen leviämistä ja pal-
velut voidaan pitää tarjolla. Ekopisteet, hyötykäyttöasemat ja jätekeskus palvelevat asiak-
kaita jäteasioissa kuten aiemmin. Jätehuollon, sen työntekijöiden ja kuntalaisten turvalli-
suuden varmistamiseksi on kuitenkin ryhdytty turvatoimiin, ettei virustartuntoja tulisi.


