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TIETOA YHTIÖSTÄ 

Kahdeksan kunnan vuonna 

1996 perustama jätelaitos 
Jurva liitetty Kurikkaan 2009 
 

Pinta-ala 4825 km2 
 

Alueella asuu  

43 500 asukasta 
 

Vapaa-ajan asuntoja  

4500 kpl 30.6.2018MR 



WESTENERGY  TIETOA YHTIÖSTÄ 

Botniarosk on 100 % kuntien 

omistama, voittoa 

tavoittelematon osakeyhtiö. 
 

Yhtiö vastaa jätteiden 

vastaanotosta, välivaras-

toinnista, käsittelystä / 

käsittelyyn toimittamisesta 

sekä jätteen 

vastaanottopaikoista. 
 

KULJETUKSET 

 

Alueella on 

kiinteistönhaltijan 

järjestämä 

jätteenkuljetus, eli 

kuntalaiset sopivat 

jätteenkuljetuksesta 

suoraan paikallisen 

kuljetusliikkeen kanssa 
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Huolehtia kuntien 

vastuulla olevasta 

jätehuollosta 

toiminta-alueella 

jätelain mukaisesti 

 

Suurin osa jätteistä 

kierrätykseen ja 

hyötykäyttöön 

 

TEHTÄVÄ 
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Jätteiden vastaanotto 

 Ekopisteet 

 Hyötykäyttöasemat 

 Jätekeskus 

Jätteiden ”välitys” hyötykäyttöön 

Jätteiden käsittely 

 Puutarhajätteen kompostointi 

 Yksi Westenergyn jätevoimalan omistajista 

Tiedotus ja neuvonta 

TOIMINTA 
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n. 70 ekopistettä 

- Lasipakkaukset 

- Metalli 

- Paperi 

 

Osalla pisteistä Vaatekeräyslaatikot (UFF) 

Vapaa-ajan asukkaiden poltettava jäte astiat 

TOIMINTA 
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TOIMINTA 

Rinki (Suomen pakkauskierrätys) 27 ekopistettä 

- lasipakkaukset, metalli, kartonkipakkaukset, 

paperi, muovipakkaukset 2 kpl 
 

Osalla ekopisteistä 

- UFF:n vaatekeräyslaatikot ja vapaa-ajan 

asukkaiden  

    poltettava jäte  

    Botniarosk 
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8 hyötykäyttöasemaa, yksi jokaisessa kunnassa 

Avoinna 1-4 päivänä viikossa.  

Kaskisten asema auki keskiviikkoisin klo 14-19 (14-18) 

 

- Vaarallinen jäte 

- Hyötyjäte 

- Sähkölaitteet 

- Metalli 

- Puu  

- Betoni 

- Isokokoinen poltettava jäte 

- jne 

- Kaatopaikkajäte 

TOIMINTA 
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- Poltettavan 

  jätteen  

  siirtokuormaus 

- Jätteiden   

  välivarastointi 

- Suurten  

  jätemäärien  

  vastaanotto 

- Kaatopaikka 

TOIMINTA 

JÄTEKESKUS 
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WESTENERGY,  OMISTAJAT: 
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TOIMINTA 
-Tiedotus ja neuvonta 

 
 

 
  info@botniarosk.fi 

 Facebook 30.6.2018MR 



Yhdyskuntajäte 

jakauma  2017 

           

 2017 2016 kierrätys 

        Botniarosk Suomessa   tavoite 

Kierrätys  31,7 %   42 %    50 % 

 

Energia    67,7 %   55 % 

 

Kaatop.     0,6 %     3 % 

 

Vuodeksi 2025 on tulossa uusi  

kierrätystavoite, joka on 55 %  

yhdyskuntajätteestä! 

67,7 % 

0,6 % 

28,4 %  3,3 % 

Energiahyödyntäminen

Loppusijoitus

Materiaalihyödyntäminen

Biologinen hyöty
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VAPAA-AJAN ASUTUKSEN 
JÄTEHUOLTO 

Kierrätettävät ja 
isokokoiset  jätteet 
toimitetaan  
Hyötykäyttöasemille, 
ekopisteille ja 
jätekeskukseen  

Vapaa-ajan asunnon 
päivittäinen poltettavajäte 

 

1. Oma jäteastia 
2. Yhteinen astia 

naapureiden kanssa 
3. Hyötykäyttöasemalle 
4. Vakituisen asunnon 

keräysastia, mikäli 
asunto on lähempänä 
kuin hyötykäyttöasema 

5. Lukolliset astiat 
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VAPAA-AJAN ASUTUKSEN 
JÄTEHUOLTO 

BIOJÄTE ELI RUOKAJÄTE 
 
- Omatoiminen 
kompostointi tai 
poltettavaan jätteeseen 

POLTETTAVA JÄTE 
 

”Päivittäinen jäte” kuten 
ruokapakkaukset, 
shampoo pullot, risat 
sukat jne. 
Bio eli ruokajäte ellei 
kompostoi itse 
 
Suurikokoinen poltettava 
jäte hyötykäyttöasemalle 
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POLTETTAVA JÄTE: 
BIOJÄTE: MUOVI- JA KARTONKIJÄTE (jollei ole 

kierrätysmahdollisuutta, likainen AINA):  
 

VAATTEET JA KENGÄT: MUU:  
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Oma astia 
 

Sopimus tyhjennyksestä paikallisen 

jätteenkuljetusyrityksen kanssa 
 

Tyhjennykset tilataan sille ajalle kuin vapaa-ajan 

asunnolla ollaan 
 

Kuljetusyritys laskuttaa sekä käsittely että 

kuljetusmaksun  
 

Sopii paljon aikaa mökillä viettäville 

OMA JÄTEASTIA VAPAA-
AJAN ASUNNOLLA 
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Yhteinen astia esim. naapurin/naapurien kanssa 
 

Vastuuhenkilö tekee sopimuksen tyhjennyksestä 

paikallisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa ja 

ilmoittaa jätelautakunnalle kimppa-astian käyttäjät 
 

Tyhjennykset tilataan sille ajalle kuin vapaa-ajan 

asunnoilla ollaan 
 

Kuljetusyritys laskuttaa sekä käsittely että 

kuljetusmaksun  
 

Hyvä vaihtoehto jouhevan jätehuollon järjestämiseksi 

YHTEINEN ELI KIMPPA 
ASTIA 
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Vapaa-ajan asutus voi viedä poltettavan jätteen 

hyötykäyttöasemalle sen aukioloaikoina 
 

Jos sisältää biojätettä, muista viedä tarpeeksi 

usein, vähintään joka toinen viikko  
 

Maksu määrän mukaan (2€ = 20-60 litraa) 
 

PÄIVITTÄINEN POLTETTAVA 
JÄTE HYÖTYKÄYTTÖ-
ASEMALLE 
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Tarkoitettu päivittäiselle talousjätteelle 
 

Avain lunastetaan hyötykäyttöasemalta tai 

toimistolta (20 € = pantti) 
 

Käyttömaksu laskutetaan syksyllä ekomaksun 

yhteydessä (49,60 €) 
 

Mikäli haluat luopua palvelusta on avain 

palautettava maaliskuun loppuun mennessä. 

Kaikilta, joilla on avain 1.4, laskutetaan 

käyttömaksu kyseiseltä vuodelta  

LUKOLLINEN VAPAA-AJAN 
ASUTUKSEN POLTETTAVAN 
JÄTTEEN ASTIA 
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Muistathan, että jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä 
kesämökillä pätee samat säännöt kuin kotonakin 
 
Esim. ruokapakkausten poltto, niin kartonkisten kuin 
muovistenkin on sallittua vain jätteenpolttolaitoksissa  
 
Niitä ei saa polttaa takassa, hellassa tai nuotiolla. 
Sytykkeenä voi käyttää puhdasta pahvia ja paperia 
kuten sanomalehtiä ja kanamunankennoja. 30.6.2018MR 



Kiitos! 
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