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EKOPUNKTEN�

www.ekorosk.fi

&

Du som äger fritidsbostad på Ekorosks verksamhetsområde får fritt 
använda ekopunkter, återvinningsstationer och fritidsbosättningens 
avfallskärl. När du betalar räkningen har du denna rättighet. 

Summan på räkningen beror på den servicenivå som erbjuds dig. 
Enligt avfallslagen är alla som äger fritidsbostad tvungna att vara an-
slutna till ordnad avfallstransport. Det är man mellan den 1 maj och 
30 september.

Du som bor utanför Ekorosks verksamhetsområde betalar 16,56 
euro detta år för att använda ekopunkter och återvinningsstationer. 
Själva tömningsavgiften är indelad i tre olika avgiftsklasser utgåen-
de från den servicenivå som erbjuds på det område där din fritids-
bostad finns. 

Från och med årsskiftet job-
bar jakobstadsbon Johanna 
Pesola (35 år) som kundråd-
givare på Ekorosk. Förut-
om att hålla presentationer 
åt skolelever och olika för-
eningar, svarar hon även på 
dina sorteringsfrågor och re-
der ut andra praktiska ären-
den. 

Dessutom postar hon 
bland annat Hemmets av-
fallsguide och skydds-
laminerade dekaler med 
sorteringsanvisningar åt dig 
om du tar kontakt via  
info@ekorosk.fi eller ringer 
050 368 1422.

Johanna 
hjälper dig
sortera

Återvinnings-
stationernas 

adresser och öppet-
tider finner du 

     på sidan7

Om du behöver hjälp med att hitta fritidsbosättningens 
avfallskärl – ring oss på numret 050 368 1422 eller 
050 321 7603. 

På vår hemsida www.ekorosk.fi under länken ”Insam-
lingsplatser” och sedan ”Fritidsbostäder” kan du också  
få fram de exakta koordinaterna för kärlen. Klicka på  
”se karta” för att kartan med området och punkten 

med koordinaten ska synas. 

Var finns 
Villabornas
aVfallskärl?

Ta en sväng via återvinningsstationen om du storstädat i sommarstugan! Adresserna till när-
maste ekopunkt och återvinningsstation står för hand skrivna på djupkärlens klistermärken. Om 

du behöver mer anvisningar, ring 050 368 1422 eller 050 321 7603. Man får inte lämna avfall vid 
sidan om fritidsbosättningens avfallskärl. De är bara tänkta för max 40-liters ljusa eller svarta plast-

påsar. I den ljusa plastpåsen sätter man energiavfall och i den svarta sätter man bioavfall och blöjor. 

NyA TElEfoNNuMMER!
Du ska använda våra direkta mobiltelefonnummer då du ringer oss. 

VErKsTÄLLANdE dirEKTÖr  
Olli Ahllund  
050 558 7684   
KUNdrådgiVArE 
Johanna Pesola 
050 368 1422  
FÖrETAgsrådgiVArE  
Marko Berg  
050 561 6190 

iNFOrmATÖr
Maria Rönnqvist (vikarie) 
050 321 7603 
EKONOmichEF  
Yvonne Thodin  
050 543 8556 
driFTschEF  
Peter Sarelin  
050 528 5481

FÖrETAgs-
FAKTUrEriNg  
Anne Melarti 
040 547 8351 
KUNdrEgisTEr 
Och FAKTUrEriNg  
Åsa Semskar  
040 547 9825 
Lisa Sandberg  
040 547 9718  

FÖrETAgsFAKTU-
rEriNgKAssA  
Maria Härmälä  
040 547 9690  
miLJÖiNgENJÖr  
Camilla Enell-Öst/
Anne Bergström 
(vikarie) 
050 436 7469  

ANLÄggNiNgEN 
i PiriLÖ  
Förman 
Kenneth Punsar  
050 531 5675  

EKOPUNKTEr Och åTEr-
ViNNiNgssTATiONEr  
Fältförman 
Mats Koivusalo  
050 364 8344  

åTErViNNiNgssTATiONEN i JAKObsTAd  
Arbetsledare Stig Kjellman 
050 311 1165  
åTErViNNiNgssTATiONEN i KArLEby 
Arbetsledare 
Ove Bäck 050 528 4532  
Stig Kronqvist 050 528 5479

Växel (06) 781 4500
Fax (06) 781 4529, 020 605 1300

storstädning eller 
tömning av stuga?

sErVicENiVå         Tömningsavgift/år
              (inkl. moms)

Områdesinsamlingskärl finns på fritidsbostadsområdet 

eller vid den småbåtshamn som används samt längs med 

den led som används till och från fritidsbostaden.

Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet 

eller vid den småbåtshamn som används, men längs med 

den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden.

Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet 

eller vid den småbåtshamn som används, ej heller längs 

den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden.
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Att något är kommunalt ägt men samtidigt 
är ett bolag kan väcka frågor. Hur används 
pengarna inom Ab Ekorosk Oy?

Kommunförbundet samlar årligen in och publi-
cerar uppgifter på avfallshanteringsavgifterna i oli-
ka kommuner. Det har visat sig att Ekorosks avgifter 
nationellt sett ligger på en medelnivå. Dessutom har 
privathushållens fasta avgift och behandlingsavgiften 
har varit oförändrade i sju år. 

Då det gäller service åt företag har bolaget rätt att 
göra vinst. Men till den delen som privathushållen 
betalar för servicen, ska Ekorosk fungera till ett själv-
kostnadspris. De 11 ägarkommunerna sitter på alla 
aktier och ingen dividend utbetalas.

- Nu när vi måste bygga ett tak över den så kall-
lade våtfickan vid sorteringshallen kan vi inte ha pri-
vathushållen att betala för det, 
eftersom våtfickan används av 
företag och kommunala inrätt-
ningar. Om vi däremot tvingas 
göra något åt sorteringshallen, 
där privathushållens ljusa och 
svarta påsar sorteras, måste vi 
ta pengar från privathushål-
lens pott, förklarar ekonomichef 
Yvonne Thodin.

Idag är det snarare regel än 
undantag att de finländska kommunala avfallshan-
terarna är aktiebolag. Att kunna sköta verksamheten 
mer effektivt och målmedvetet var orsakerna till att 
kommunerna som grundade Ekorosk för tjugo år se-
dan valde att gå in för aktiebolagsformen. 

Finns det en risk för att bolaget kan göra huruda-
na investeringar som helst på kundens bekostnad om 
man motiverar dem med att till exempel ny teknik 
eller ny miljölagstiftning kräver det? 

- Investeringarna planeras och verkställs utgåen-
de från ett verkligt behov. Allt ska vara tekniskt och 
ekonomiskt fördelaktigt för kunderna. Investeringar-
na handlar om att leva upp till kraven i vårt miljötill-
stånd eller helt enkelt se till att insamlingssystemet 
fungerar. Snart måste till exempel ett reningssystem 

för lakvatten på området i Pirilö byggas, berättar VD 
Olli Ahllund.

- Vi är tvungna att följa upphandlingslagen. Det 
betyder att vi konkurrensutsätter våra upphandlingar 
och köper det som totalekonomiskt är mest fördelak-
tigt, flikar Thodin in.

Är det faktiskt ekonomiskt att sortera skräpet så 
som vi gör? På annat håll börjar man småningom 
kasta in allt i massförbränningsanläggningar.

- Materialåtervinning är billigare än förbränning. 
De kommuner som går in för massförbränning gör 
det bara för att få ner mängden avfall som sätts på de 
numera dyra soptipparna. Att följa våra sorterings-
anvisningar är det billigaste sättet för våra kunder 
och även bäst för miljön. Om man till exempel skul-
le blanda ihop innehållet i de ljusa och svarta påsar-

na skulle man få en produkt som 
inte fyller kraven för återvin-
ningsbränsle – det som används 
i Alholmens Kraft. Det blandade 
avfallet skulle bli dubbelt dyrare 
än det kunderna nu betalar, be-
rättar Ahllund.

Österbottens avfallsnämnd 
fastställer hushållens avgifter ef-
ter att Ekorosk föreslagit en stor-
lek på dem. Ekorosks styrelse 

bestämmer företagens avgifter. 
- Vi får inte subventionera företagens avgifter med 

ett överskott från hushållens avgifter, säger Ahllund.
Vårt avfallsbolag gick på plus år 2010, vad ska gö-

ras med de pengarna?
- Vi har cirka 0,3 miljoner euro i vinster från ti-

digare år. ”Vanliga” företag reglerar vinsten genom 
att dela ut dividend åt ägarna. Ekorosks ägare har 
kommit överens om att ingen dividend utdelas och 
vinstmedlen istället utnyttjas för att utveckla bola-
get. Enda möjligheten vi har för att reglera vinsten är 
att göra förluster. Det innebär att skjuta fram på höj-
ningen av hushållens avgifter tills vi har gjort förlus-
ter som minskar på tidigare års vinstmedel i balansen, 
förklarar Ahllund. n

Material-

återvinning 

är billigare än 

förbränning.

Vad försiggÅr i kassaskrinet?
Text: Maria Rönnqvist  Källa: Kommunförbundet

För första gången har återvinningsgraden för hushållsavfall på 
Ekorosks verksamhetsområde överskridit 90 procent. Den exakta 
siffran för år 2010 var 92,3 procent. Både på nationell TV, radio 
och i pressen har vår höga återvinningsgrad fått positiv uppmärk-
samhet. Avfallshanteringen på  Ekoroskområdet har framförts 
som ett exempel på en välorganiserad hantering med hög återvin-
ningsgrad. Vår återvinningsgrad överstiger klart landets medeltal, 
som ligger kring 50 procent. Fram till år 2016 eftersträvar man 
nationellt en återvinningsgrad på 80 procent. Vid samma tid-
punkt är Ekorosks målsättning 95 procent. 

Samtidigt som vi uppnått en hög återvinningsgrad har vi i he-
la 7 års tid med hjälp av den utbredda sorteringen som utförs av 
hushållen kunnat hålla konsumenternas avgifter på en oföränd-
rad nivå. Hushållens sopavgifter inom vårt område är i dagens lä-
ge cirka 15 – 20 procent lägre än de genomsnittliga avgifterna i 
landet.   

Olli Ahllund, VD   

tummen upp!

Ekonomiska siffror publiceras årligen i verksamhetsberättel-
sen, som finns på vår hemsida www.ekorosk.fi.

ANSVARIG 
uTGIVARE
Olli Ahllund
Tfn 050 558 7684

Ab Ekorosk Oy
Spituholmsvägen 90
68600 Jakobstad
Tfn (06) 781 4500
Fax 020 605 1300

REDAKTIoNSRåD
Olli Ahllund
Yvonne Thodin
Maria Rönnqvist
Peter Sarelin
Camilla Enell-Öst

PRoDuKTIoN 
Maria Rönnqvist, 
Ab Ekorosk Oy

ÖVERSäTTARE
Leila Bergman, 
Översättningstjänst 
Bergman
Johanna Pesola

lAyouT
Elina Korpiaho, 
Art-Print

TRycKERI 
Botnia Print, 
Karleby
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Visste du att Ekorosk 
sakta men säkert när-
mar sig Europas “liga-

topp” då det gäller hur stor del 
av det insamlade hushållsavfallet 
som återvinns? Återvinningsgra-
den för år 2010 visade sig vara 
92,3. Året innan var den 89,8. 

Målet är att inom år 2016 
komma upp till 95 procent. Tro 
det eller ej, i Ekorosks fall har 
den ribban faktiskt lagts för lågt. 
Om bolaget överskrider 95 pro-
cent, börjar vi snart närma oss 
till exempel Sverige och Holland. 
Där åker bara en procent av av-
fallet till soptippen. I Tyskland 
åker inget avfall alls till tippen. 

Genom att vi alla är aktiva 
och sorterar rätt kan vi nå ovan-
nämnda siffror. Kunderna sor-
terar redan relativt bra. Enligt 
plockanalysen, som varje som-
mar utförs på ljusa och svarta 

påsen, ligger den rätt sortera-
de andelen av påsarnas innehåll 
runt 85 procent. 

Förra höstens kundenkät visa-
de att cirka 80 procent av dem 
som svarat tyckte att det är vik-
tigt att sortera sitt avfall.

Ändå är det till stor del de fliti-
ga återvinningsstationsskötarnas 
förtjänst att återvinningsgraden 
stigit från år 2009. Under fjol-
året gick skötarna in för att nog-
grant sortera ut allt brännbart 
material ur det avfall som annars 
hamnat i deponicontainern. 
Förutom ytterligare fokusering 
på plast har de skickat till exem-
pel soffor och kläder till Ewapo-
wers energiavfallskross. Betong 
har också separerats ur deponi-
materialet för att användas som 
fyllnadsmaterial på deponin i 
Storkohmo eller på området i 
Pirilö. n

Sju rätt?
Vem i familjen tar hem sju rätt i kvällens frågesport? 
De här skräpen åker lättast fel enligt fjolårets plockanalys. 
Rätt rad pä s. 6

 ljusa påsen ekopunkt svarta påsen

Kattsand

Cigarettfimpar

Smetigt hushållspapper

Dammsugarpåsar

Blöjor och bindor

Smetiga livsmedels- 
förpackningar av plast, 
papper eller kartong

Glas- eller metallburkar

Maj-britts favorit
Här får varje skräp sin plats, säger maj-britt still i Jakobstad. Hon vill visa hur praktisk sorteringshylla 
hon köpte för 10 år sedan. Hyllan var ganska billig. Månne de tillverkas längre? funderar hon. 
Under diskbänken förvarar hon sju olika sorters avfall. 

Ekorosks företagsrådgivare Marko Berg ställer sig frågan vad de-
poniavfall sist och slutligen är. Vad kan inte på ett sätt eller annat 
återvinnas? Utmaningen skulle vara att hitta mottagare för utsor-
terat deponiavfall. På så vis kunde man också minska de summor 
som Ekorosk betalar i avfallsskatt för soptippen. 

- För tillfället forskas det bland annat kring glasfiber och hur 
det kunde återanvändas. Här i  Storkohmo mal vi sönder det och 
använder det som skydd mot frost på deponin. Gips samlar vi 
också skilt, men vi vet ännu inte hur vi får använda det. Trä- och 
energiavfall separeras och går till förbränning. Även metalldelar 
tas bort från föremål, berättar Berg.

Ifjol togs ungefär 10 miljoner kilo material emot på deponin. 
Av detta lyckades man plocka ut  drygt 700 000 kilo, som gick till 
återvinning. 

Djupt nere i äldre soptippar hittas det mesta. Ännu på 80-talet 
fick man ta nästan vad som helst till nejdens soptippar. 

- Ute i världen ser man gamla tippar som guldgruvor och har 
börjat gräva sig in i dem på jakt efter bland annat ädelmetaller. Så 
långt har vi inte gått, skämtar Berg. n

Kamp mot samhällets gravkammare

Nu återvinner vi 
92,3 procent

• År 2010 producerade vi som bor 
i privathushåll på Ekorosks område 
291 kg skräp per person.
• Ännu år 2009 låg det nationella 
medeltalet för hur mycket material 
som läggs på soptippen på 46 pro-
cent. Samma år åkte bara kring 10 
procent av hushållsavfallet på Eko-
rosks område till soptippen. 

Text: Maria Rönnqvist  Källor: Eurostat och Kommunförbundet
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Även om ekorosk gläds över 

att kunderna gett bolaget 

8,6 i skolvitsord förra hös-

ten, finns det förstås ännu 

saker som kan gå de som be-

talar på nerverna. ett flertal 

som svarade på kundenkäten 

hade följande önskemål. 

• KÄrL FÖr PLAsTPåsAr 
Vid EKOPUNKTEN
- Vi börjar i städerna. I sommar 
placeras ungefär fem stycken 
sådana kärl både i  Jakobstad 
och Karleby, berättar fältförman 
Mats Koivusalo.

• KArTONgKÄrL 
TiLL EKOPUNKTEN
- Enligt nya avfallslagen, som 
träder i kraft 2012, ska produ-
centansvaret för papper  och 
kartong vara 100 procent. Pro-
ducentsammanslutningarna 
börjar bestämma hur många 
pappers- och kartongkärl det 
ska finnas. Kartong får också 
sättas i ljusa påsen eller tas till 
återvinningsstationen, påmin-
ner VD Olli Ahllund.

• OFTArE TÖmNiNg 
AV EKOPUNKTEN
- Pappers- och kartongkär-
len töms av Paperinkeräys Oy, 
som enligt sitt producentansvar 
måste samla in dessa. Paperin-
keräys har en egen tömnings-
tidtabell. Glas-, batteri- och 
metallkärlen blir ojämnt ful-
la och det är svårt att helt och 
hållet undvika att något kärl ib-
land blir överfullt, förklarar Koi-
vusalo.

• LÄNgrE ÖPPEThåLLNiNgs-
TidEr
- Vi följer kontinuerligt med 
mängden avfall och antalet 
kunder på återvinningsstatio-
nerna. Om man slutar jobbet fy-
ra eller fem, har man teoretiskt 
sett en möjlighet att åka till 
återvinningsstationen. Dessut-
om är de flesta stationer öppna 
åtminstone en lördag i måna-
den. För tillfället ser vi över ar-
betstiderna, så det är möjligt 
att förändringar sker snart igen, 
säger VD Olli Ahllund.

• mEr PrAKTisKA LOcK 
På EKOPUNKTENs KÄrL 
- Locken är som de är för att de 
inte ska lämna öppna. Då skulle 
det regna och snöa in i djupkär-
len, berättar Koivusalo.

En del kunder har frågat 
oss varför man inte får 
plocka med sig saker från 

återvinningsstationen. Det skul-
le ju vara en naturlig form av 
återanvändning.

Det avtal som Ekorosk slu-
tit med producentsammanslut-
ningar tillåter inte att bolaget 
överlåter el- eller elektronikpry-
lar eller ens delar av dem åt si-
na kunder. Då kunden väljer att 
lämna in en apparat till återvin-
ningsstationen, väljer han eller 
hon samtidigt att ge dess materi-
al tillbaka till producenten.

Datorer som lämnats in kan 
dessutom innehålla information 
som kränker integritetsskyddet.

Ekorosk ansvarar både för 
personalens och kundernas sä-
kerhet på stationerna. Om nå-
gon till exempel skadar sig då 
den klättrar ner i en container 
eller upptäcker att den har fått 
farliga ämnen på sig av varan 
som den tagit med sig från sta-
tionen, är det Ekorosk som bär 
ansvaret. För att garantera säker-
heten och smidigheten har Eko-
rosk beslutit att samarbeta med 
återvinnings- och arbetscentra-

lerna Retro i Jakobstad och Eko-
center i Karleby. Kunden väljer 
själv om den vill donera varor 
till dessa centraler. Vid städer-
nas återvinningsstationer finns 
särskilda bås utplacerade för det-
ta ändamål. Möbler, hemelek-
tronik och kläder fixas sedan till 
och säljs förmånligt vid Retro 
och Ekocenter.

Retro och Ekocenter kan 
skjutsa varor i båda riktningar-
na. Varor avhämtas gratis från 
kundens hem, men det kostar en 
liten slant att få sina fynd hem-
körda. n 

ta saker frÅn 
ÅterVinningsstationen?

Mera 
praktiska 
lock, tack!

LJUSEN. De flesta gravljusen idag är helt i plast och 
stearin. Det betyder att de i sin helhet  räknas som energi-
avfall. Ifall att delar av ljuset består av metall, till exempel 
locket, ska locket tas bort och kastas i metallinsamlingen. 

Om en stor del av ljuset består av glas, ska den delen kas-
tas i glasinsamling även om det skulle finnas stearin kvar 
inuti.

BLOMMOR OCH DEKORATIONER. Om det går 
ska man separera plastdelar från blomuppsättningar och 
kasta delarna i kärlet för energiavfall. Blommorna i sig 
själva är biologiskt avfall och räknas därför som bioavfall. 

OBS! Ifall att kransen består av både blommor, plastde-
lar och dessutom är bunden med järntråd, räknas den i sin 
helhet däremot som deponiavfall.

Metallocket ska bort och slängas i metallkärlet. 
Ekonomichef Virpi syväjärvi på Evijärvi församling blev 
glad då hon kom till gravgården i medlet av maj. 
Hon beundrar insatserna från städtalkot. 

Hur ska man sortera på gravgården?

rETrO
Vagnsmakarevägen 17, 
Jakobstad
Butikens tfn 050 553 3071, 
transport: 050 338 2308 
www.retrocenter.fi

EKOcENTEr
Yrittäjäntie 5-7, 
Karleby 
Butikens tfn 050 528 0526, 
mottagningen 050 325 5300 
www.ekocenter.fi

”Nog är Retro en helt okej plats att vara på.” Joni blomqvist har jobbat ett halvt år på återvinnings- och arbetscentralen Retro. 
Han har hunnit komma fram till att han vill utbilda sig till servitör. LP-spelaren på bilden har fått nytt liv i verkstaden och ska säljas.
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VäRT ATT VETA

Småningom blir det igen dags för insamling av farligt avfall, 
som tidigare hette problemavfall. I september kommer Eko-

rosks personal att turnera med lastbilar mellan ekopunkterna i 
hela verksamhetsområdet. Exakta tidpunkter och platser med-
delas i ett senare skede i tidningarna och på vår hemsida www.
ekorosk.fi. 

Man lämnar över sitt farliga avfall under den halvtimmen 
som manskapet är på plats på ekopunkterna. Inget farligt avfall 
får lämnas väntande på marken. 

Det är önskvärt att avfallet överlämnas i sin originalförpack-
ning. Om du till exempel har en vätska som inte går att identi-
fiera, eller som du annars inte vet vad är, har Ekorosk tyvärr inte 
rätt att ta emot den. 

Du kan lämna in alla kemikalier inklusive 
sminkprodukter, målfärger, oljor, lysrör, lågen-
ergilampor, kyl- och frysskåp, hemelektronik, 
batterier och ackumulatorer på angivna tidpunk-
ter. Ovannämnda avfall får naturligtvis även tas 
till återvinningsstationen. 

Spisar, disk- och tvättmaskiner ska tas till åter-
vinningsstationen. n

Du som fotograf?
Snabba kunder hinner ännu vara med i vår fototävling, som går ut den 
första juli. Vi efterlyser digitala fotografier som lämpar sig för tryck i vår 
väggkalender 2012. Vi vill visa upp  kulturlandskapet på hela vårt verk-
samhetsområde. Var och en får delta med högst tre bilder och de ska va-
ra tagna med maximal upplösning. 30 euro utbetalas för publicerad bild. 
Kolla att e-postprogrammet inte förminskar bildfilerna. Skicka dem till-
sammans med dina kontaktuppgifter till info@ekorosk.fi. n

Rena rama kinesiskan
Du kanske har någon i bekantskapskretsen som behöver sorteringsin-
fo på ryska, franska, kinesiska eller bosniska? Hemmets avfallsguide finns 
nu översatt till dessa språk på ingångssidan till www.ekorosk.fi. Guide på 
engelska finns både i tryckt och i elektronisk form sedan tidigare. n

En pappa lät sin femåring vänta 
utanför bilen då han skulle köra 
framåt från metall- till energi-
containern vid återvinningssta-
tionen. Pojken började springa 
efter bilen. Han snavade och 
hamnade med benen mellan 
bilen och släpkärran. Pappan 
hann reagera och stannade bi-
len i sista sekunden.

Återvinningsstationen ska in-

te behöva vara sista stationen. 
De senaste åren har farliga situ-
ationer där barn varit inblanda-
de tyvärr flera gånger uppstått 
vid stationerna. För att förebyg-
ga olyckor på anläggningarna 
uppmanar Ekorosk sin personal 
att rapportera alla nära-ögat-si-
tuationer. Visste du att återvin-
ningsstationerna klassas som 
industriområde?

TIpS! Förklara i förväg åt ditt 
barn att det ska sitta i bilen så 
länge ni är på återvinningssta-
tionen. Utlova vid behov en li-
ten belöning åt barnet om det 
lyder. Sist men inte minst: Sor-
tera ditt skräp i förväg, så behö-
ver du själv inte springa fram 
och tillbaka vid återvinningssta-
tionen. n

Ihöst ordnas tävlingen Värmeljus-
jakten igen. Då gäller det för låg-
stadieklasserna att samla in så 
många värmeljusbehållare i alumi-
nium som möjligt. Aluminium är 
ett tacksamt material att återvinna 
och hör hemma i metallkärlet vid 
ekopunkten. Ett infobrev med tid-
tabell kommer att skickas ut i god 
tid till alla skolor.  n

Växtflaska gror fram

Du hålls i bilen, okej?

Värmeljus-
jakten gör 
comeback

I sepTember avHämTar vI 
farlIgT avfall ocH apparaTerLäskedryckstillverkaren Pep-

si hävdar att den knäckt ko-
den för hur man gör flaskor 
som till 100 procent är gjorda 
av växter. Pepsi tänker testkö-
ra den nya produkten år 2012. 
Företaget menar att den nya 
flaskan lämnar ett mindre eko-

logiskt fotavtryck än de nuva-
rande plastflaskorna. Exakta 
siffror för det har inte upp-
getts. För en tid sedan stoltse-
rade konkurrenten Coca-Cola 
med att den kan göra flaskor 
som till 30 procent är växtba-
serade. n

Sju rätt
Rätt rad till frågesport på s. 4

 ljusa påsen ekopunkt svarta påsen

Kattsand

Cigarettfimpar

Smetigt hushållspapper

Dammsugarpåsar

Blöjor och bindor

Smetiga livsmedels- 
förpackningar av plast, 
papper eller kartong

Glas- eller metallburkar

x
x
x
x

x

x

x

om du vill bli 
av med spräng-
ämnen eller 
nödraketer, 
kontakta 
polisen!
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Då du väljer e-faktura istället för vanlig pappersräkning gör du en 
miljögärning. Detta om man får tro postförmedlaren Itella, som lå-
tit företaget Natural Interest jämföra e-fakturans och pappersräk-
ningens koldioxidutsläpp. E-fakturans koldioxidutsläpp ligger på 5 
gram, medan pappersfakturans ligger på 50. Det har skett en tydlig 
minskning av e-fakturans utsläpp under de senaste åren. År 2008 låg 
e-fakturans ännu på 30 gram. Minskningen lär bero på att man ef-
fektiverat elektriska processer och optimerat dataservrarnas kapaci-
tet. Pappersfakturans utsläpp har i stort sett stampat på stället.  n

Kommer du ihåg att du får sätta 
sådana textiler som ryms i lju-
sa påsen? Till exempel ett par 
trasiga byxor ryms bra i en 
40-literspåse. Strumpbyx-
or ska klippas sönder i 
några bitar för att inte 
”haka upp sig” i kros-
sen för energiavfall. 
Alla skor, läder- 
och regnkläder ska 
fortfarande tas till återvin-
ningsstationen.  n

Jaha, all aska ska föras till åter-
vinningsstationen – men hur 
ska man idas köra dit så ofta 
om man dagligen eldar och får 
mycket aska?

- Man kan till exempel skaffa 
en stor metalltunna och använda 
den som förvaringsplats. Gärna 
ska den ha locket kvar, berät-
tar brandman Mats Åstrand vid 
Karleby brandstation.

En tom oljetunna duger bra. 
En sådan kan den som frågar 
snällt få tag på till exempel vid 
närmaste servicestation. Pla-
stämbar ska inte användas.

- De senaste åren har flera 
husbränder uppstått då folk för-
varat aska i plastämbar. Vi har 

också fått rycka ut då det brun-
nit i sopbilar, säger Åstrand.

Problemet är att askan är opå-
litlig flera dygn efter att man 
tömt spisen. Med blotta ögat 
kan man inte se alla potentiel-
la glödande partiklar som finns 
i askan. Speciellt lömsk blir den 
om den är svart och innehåller 
klimpar. 

Askan ska vara helt kall då 
den sätts i metallkärlet. Klim-
parna börjar gärna glöda om det 
finns porös utslocknad grå aska 
runt omkring dem. Grå aska är 
död aska. 

Helst ska askkärlet inte förva-
ras inomhus, inte heller till ex-
empel nära en vägg på gården. 

Återvinningsstationernas 
adresser och öppettider

låT DIG INTE luRAS 
AV ASKAN
Text: Maria Rönnqvist

Knäpp upp
en sista gång

E-fakturan 
pruttar pyttelite

Du häller väl inte askan 
från spisen eller vedpan-
nan i soppåsen? all slags 
aska räknas som deponi-
avfall och ska tas till åter-
vinningsstationen. Grå aska 
är död, men svart aska kan 
fortfarande blossa upp ef-
ter ett par dagar, speciellt 
om den har svarta klim-
par i sig. aska i soppåsar är 
en allvarlig brandrisk bå-
de i hemmet, sopbilen och 
i ekorosks sorteringshall. 
Dessutom dammar askan 
och försämrar arbetsmiljön 
i sorteringhallen.

Du ska använda ett metallkärl, till exempel en metalltunna, 
för att förvara aska i. Säkrast är det med lock, säger 
brandman Mats Åstrand i Karleby.

- Erfarenheten visar att ask-
kärl ska förvaras lagom långt 
från stugan, säger Åstrand.

Också i trädgården kan askan 
tutta på omgivningen. Åstrand 
känner till flera gårds- och gräs-

bränder som fått sin början av 
att någon hällt ut aska i trädgår-
den. n

Återvinningsstationernas öppettider:
ALAHÄRMÄ
Kuoppalantie 18
Öppet måndag 14-18 och torsdag kl. 12–18 
samt tredje lördagen i månaden kl. 10–13

ESSE
Sportplansvägen 90
Öppet tisdag kl. 14–18 och första lördagen i 
månaden kl. 10–13

EVIJÄRVI
Kärritie 8
Öppet onsdag kl. 14–18 och fjärde lördagen i 
månaden kl. 10–13

JAKOBSTAD
Pirilö
Spituholmsvägen 90
Öppet vardagar kl. 8–18 och lördagar kl. 9–13

JEPPO
Pensalavägen 190
Öppet onsdag kl. 14–18 och tredje lördagen i 
månaden kl. 10–13

KARLEBY
Terminalgatan 11
Öppet vardagar kl. 8–18 och lördagar kl. 9–13

KAUSTBY
Vissavedentie 6
Öppet måndag och onsdag kl. 12-18 mellan 
1 april och 1 oktober, övriga måndagar och 
onsdagar i året kl. 14-18. Sista lördagen i 
månaden kl. 10-13

KORTESJÄRVI
Ollinkankaantie 94
Öppet torsdag kl. 14–18 och andra lördagen i 
månaden kl. 10–13

KRONOBY
Krokforsvägen 24
Öppet torsdag kl. 14–18 och första lördagen i 
månaden kl. 10–13
Under tiden 1.4-1.10 öppet torsdagar kl. 12-18

KELVIÅ
Kruutikellarintie 5–7
Öppet torsdagar mellan 1.4-1.10 kl. 12-18, 
övriga torsdagar kl. 14–18 och fjärde lördagen 
i månaden kl. 10–13

LARSMO
Granvägen
Öppet tisdag kl. 14–18 och första lördagen i 
månaden kl. 10–13

LOCHTEÅ
Kirkonkylän teollisuusalue
Öppet onsdag kl. 14–18 och andra lördagen i 
månaden kl. 10–13

MUNSALA
Södra Munsalavägen 222
Öppet fredag kl. 14–18 och fjärde lördagen i 
månaden kl. 10–13

NEDERVETIL
Murickvägen 405
Öppet tisdag kl. 14–18 och andra lördagen i 
månaden kl. 10–13

NYKARLEBY
Kvarnvägen 15
Öppet måndag kl. 14-18 och torsdag kl. 12–18 
samt första lördagen i månaden kl. 10–13

ORAVAIS
Industrivägen 8
Öppet tisdag kl. 14–18 och andra lördagen 
i månaden kl. 10–13

PURMO
Purmovägen 635
Öppet torsdag kl. 14–18 och andra lördagen i 
månaden kl. 10–13

RÄYRINKI
Patanantie 331
Månadens första och tredje tisdag mellan 
1.11-30.3 kl. 12-16, övriga första och tredje 
tisdagar under året kl. 14-18

SMÅBÖNDERS
Småböndersvägen
Öppet onsdagar kl. 10–13

TERJÄRV
Ekogränd 1
Öppet onsdag kl. 14–18 och tredje lördagen i 
månaden kl. 10–13

ULLAVA
Toholammintie 169
Öppet andra och fjärde tisdagen i månaden 
kl. 14–18

VETIL
Äijäpatintie 8
Öppet tisdag kl. 14–18 och första lördagen 
i månaden kl. 10–13

Kolla eventuella ändringar angående 
öppethållningstider på hemsidan 
www.ekorosk.fi.
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Vad ska man göra med 
bajset som uppstår vid 
sommarstugan? Lars-

mos miljövårdssekreterare Sofia 
Zittra-Bärsund svarar.

- Avfallet från dasset ska kom-
posteras på plats. Alternativt ber 
man en entreprenör som har till-
stånd att behandla toalettavfall 
att avhämta lasset.

Vilket slags dass rekommen-
derar du?

- Komposterande torrtoalet-
ter tycker jag verkar enklast. Ing-
en el eller extra vatten behövs. 
Folk är ofta oroade över att det 
ska lukta kring toaletterna, men 
då har man inte sett till att venti-
lationen fungerar. Det ska finnas 
ett luftrör som går ändå nerifrån 
uppsamlingskärlet upp till taket 
ut i friska luften. Då kommer 
den oönskade lukten inte in där 
man ska sitta. Viktigt är också 
att tillsätta strötorv eller sågspån 
efter varje besök. Kalk ska man 
inte tillsätta, då stannar kom-
posteringsprocessen upp och det 
börjar garanterat lukta. 

Får man gräva ner sitt dassav-
fall?

- Nej. Risken finns att man 
förorenar mark och vatten. Den 
nedgrävda massan urlakas och 
komposteringsprocessen kom-
mer inte igång. Den kräver syre.

Zittra-Bärsund prisar dassav-
fallets gödslingsförmåga. Det lö-
nar sig alltså att ta vara på bajset 
och urinen.

Den som inte har en kom-
posterande torrtoalett kan blan-
da in dassavfallet i en godkänd 
kompost ifall det inte avhämtas 
av en transportör, som har rätt 
att transportera avföring. Man 

blandar in bajset eller det delvis 
komposterade bajset i kompos-
ten i etapper.

Om man har ett ”gammal-
modigt” utedass med bytta gör 
man så här: Under till exempel 
ett år eller en sommar tillsätter 
man strö efter varje besök. Det 
gör att komposteringsproces-
sen  antagligen kommer igång. 
När sommaren är slut flyttar 
man över materialet, som del-
vis redan är komposterat, till en 
ny behållare. Det kan till exem-
pel vara en träram. Man blan-
dar om och tillsätter eventuellt 
mer strö. Sågspån, strötorv, löv, 
kvistar och lite gräsklipp funge-
rar bra. Om man tar för myck-
et gräsklipp kan massan bli för 
tät och en förruttnelseprocess får 
fart. Massan får vila på det nya 
stället ett år och kan därefter an-
vändas. 

Produkten kan användas för 
att gödsla blommor eller för att 
fylla ut gräsmattor. På grönsaker 
skulle Zittra-Bärsund inte sät-
ta den.

- Det kan finnas bakterier 
kvar.

Blommor tycker om urin. 
Den som har en urinseparett kan 
späda ut urinen lite och gödsla 
rabatterna. Urinen är steril ifall 
man själv har varit frisk.

På vilket sätt informeras 
sommarstugeägare om vad de 
ska göra med sitt toalett- eller 
dassavfall? Funkar informatio-
nen?

- Mer info behövs alltid, det 
gäller väl det mesta. Miljövårds-
sekreteraren i den egna kommu-
nen är den man ska vända sig till 
om man har frågor. n

sofia ger tips om sommarbajset
Text: Maria Rönnqvist

Ekorosk har inte till-
stånd att ta emot ”baj-
slass” från till exempel 
sommarstugor. Det är fö-
retagets miljötillstånd 
som bestämmer att man 
inte får ta emot avföring. 
Barnblöjor ska däremot 
sättas i svarta påsen. 
Blöjor uppstår i det dag-
liga avfallet i hemmet 
och är en annan sak än 
en tunna med bajs.

Härmänmaas egen 4H-för-
ening ser till att sprida idé-
er om hållbar utveckling 
åt kauhavaborna. I maj har 
de bland annat ordnat två 
komposteringskvällar åt 
stora och små i Alahärmä.

På familjen Jutilas gård 
byggde man om en gammal 
träcontainer till en träd-
gårdskompost.

- Att kompostera verkar 
inte speciellt svårt, konsta-
terar frun i huset Miia Ju-
tila.

På bilden från vänster 
Jonne hakala, moona ha-
kala, samuel och matias 
Jutila.

smaken är  
som baken
 
FrysTOALETT 
– fryser ner avföringen 

”PAcTOA” 
– kapslar in avföringen i 
plastpåsar
 
FÖrbrÄNNiNgsTOALETT 
– bränner avföringen till aska 
med hjälp av el
 
VAKUUmTOALETT 
– fungerar med sluten tank och 
använder väldigt lite vatten för 
att spola

Här sKa deT blI ”masKKomposT” 


