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EKOPUNKTEN�

Aluminiumfolier och -formar 
hör hemma i metallkärlet på 
ekopunkten. Om de sätts i lju-
sa påsen rivs de sönder till åter-
vinningsbränsle. Det lämpar de 
sig inte för. 

Då ljusa påsar rivs sönder 

i Ewapower Ab Oy:s anlägg-
ning, filtreras magnetisk metall 
automatiskt bort. Men mag-
netfiltreringen biter inte på alu-
minium. Aluminiet blir alltså en 
del av återvinningsbränslet, som 
bränns i kraftverket Alholmens 

Kraft. 
Temperaturen i kraftver-

kets panna är 850–900 grader, 
men aluminiet smälter redan 
vid cirka 660 grader. Återvin-
ningsbränsle som innehåller 
aluminium orsakar därför avlag-

ringar, stockningar och korrosi-
on på överhettarna i pannan. 

Sätt alltså aluminiumfolier-
na och -formarna i samma påse 
som konservburkar och annan 
metall som åker till ekopunk-
ten! n

Aluminium i ljusa påsen 
orsakar problem i kraftverket  

I vinter ordnar vi igen den 
populära och mycket vänta-
de jakten på aluminiumkop-

par för skolelever. Avsikten med 
jakten är att återvinna alumini-
umkopparna från alla värmeljus 
som brunnit ut. I jakten kan alla 
lågstadier inom Ekorosks områ-
de delta. Deltagaren är en skol-
klass. 

Tävlingstiden är 1.11.2011–
31.1.2012. Vi tar emot anmäl-
ningar under november månad 
på adressen johanna.pesola@
ekorosk.fi. Meddela också elev-
antalet i klassen. Antalet in-
samlade aluminiumkoppar 
meddelas till Johanna Pesola se-
nast 10.2.2012.

Återvinnarna

Första priset för jakten är en 
upplevelsedag i Jakobstad. Den 
vinnande klassen kommer att 
besöka Ekorosk, äta pizza och 
gå på bio. Busstransporten in-
går i priset. Alla deltagare be-
lönas med ett fint märke med 
texten ”Jag är en återvinnare”. 

Den klass som har samlat mest 
aluminiumkoppar i förhållan-
de till elevantalet vinner första 
priset. 

Förra gången deltog 692 
elever i tävlingen och samman-
lagt samlade eleverna 109 519 
aluminiumkoppar. Nu ska vi 
naturligtvis försöka förbättra re-
sultatet ytterligare!

Ekorosk ordnade jakten på 
aluminiumkoppar för första 
gången i Finland år 2008. Under 
den kommande vintern ordnar 
redan flera kommunala avfalls-
bolag jakten på aluminiumkop-
par på olika håll i Finland. I år 
ordnar Ekorosk jakten för tred-
je gången. n

Visste du?
•	Aluminium	är	perfekt	för	

återvinning.	Man	sparar	
95%	av	energin	om	man	
gör	aluminium	av	åter-
vunnet	material	jämfört	
med	om	man	gör	det	av	
jungfruligt.	

•	Tunna	yoghurt-	och	fil-
burkslock	av	aluminium	
ska	också	sorteras	som	
metall.	Ett	enkelt	sätt	att	
kolla	om	locket	är	av	alu-
minium	eller	inte	(man	
kan	bli	lurad	av	silverfär-
gade	plastlock),	är	att	vi-
ka	ihop	det.	Om	locket	
inte	öppnar	sig	igen	så	är	
det	av	aluminium.

•	Aluminium	är	den	van-
ligaste	metallen	i	jord-
skorpan	och	det	tredje	
vanligaste	grundämnet	på	
jorden	efter	syre	och	ki-
sel.

•	I	början	av	1800-talet	var	
aluminium	så	svårt	att	
framställa	att	metallen	
var	dyrare	än	guld.	Priset	
sjönk	efter	1859,	när	man	
lyckades	ersätta	den	dyra	
ingrediensen	kalium	med	
billigare	natrium.

Källa: Mattson, Nyborg, Nylund 
och Olefjord: Materialteknik - 
Korrosion (1998).

Den väntade jakten 
på aluminiumkoppar 
från värmeljus ordnas igen

Sätt	aluminiumformar	och	-folier	i	ekopunktens	metallkärl.

Sopbilen	tömmer	resultaten	från	Värmeljusjakten	i	metallcontainern.
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Byggandet av en biogasanlägg-
ning i Karleby är absolut den 
största miljöinvesteringen i regi-
onen. Tillsammans med Karle-
bys avloppsreningsverk uppgår 
summan till närmare 30 miljo-
ner euro. Tack vare biogasanläggningen blir den tekniska behandlingen 
av slam från slamavskiljningsbrunnar betydligt bättre och förändringen 
kommer också att klart synas i miljöverkningarna.  

Samtidigt stärker biogasanläggningen Ekorosks breda samarbete 
med aktörerna i området. Verksamheten överskrider landskapsgränser-
na och alla parter har nytta av samarbetet. Biogasanläggningen är ett 
projekt som genomförs av tre huvuddelägare och tre mindre delägare. 
En gemensam lösning för behandlingen av avloppsslammet är vettigt 
eftersom delägarna kan höja behandlingsnivån på ett förmånligt sätt 
jämfört med de köptjänster som flera kommuner ännu tillsvidare an-
vänder. 

Till Ekorosks filosofi hör att råmaterial som klassas som avfall ska 
återvinnas så långt som möjligt. I en biogasprocess kan slammet utnytt-
jas till det yttersta. Biogasen ska behandlas i en egen anläggning och 
dess energiinnehåll tillvaratas i form av elektricitet 
och gas. 

I den här tidningen presenteras biogasanlägg-
ningens funktion på sidan fyra och vi kommer 
även i fortsättningen att informera våra kunder om 
hur projektet fortskrider. Följande tidning utkom-
mer på våren då anläggningens provdrift inleds. 
Anläggningen kommer att tas i bruk på hösten 
2012. 

Olli Ahllund
Verkställande direktör

Viktigt 
samarbete över 
landskaps-
gränserna 

Ekorosks företagsrådgivare Marko 
Berg berättar att kunderna ofta 
frågar om rätt sortering av skydds-

handskar. Skyddshandskar är mycket van-
ligt avfall från sjukhus och företag bland 
annat kök och frisersalonger. De mest an-
vända skyddshandskarna är vinylhand-
skar som är tillverkade av PVC-plast.  

 vinylhandskarna hör  
alltid till deponiavfall 

Sorteringen av PVC-plast avviker från 
sorteringen av de övriga plasterna. PVC 
hör till deponiavfall. PVC-plast känner 
man igen på att produkten märkts med 
nummer 03 inne i en piltriangel. Ofta 
saknas numret på vinylhandskarna men 
vinylhandskar är alltid PVC-plast och 
därför är deras slutförvaringsplats alltid 

avstjälpningsplatsen. Om handskarna är 
vinylhandskar står det på paketet. Övri-
ga plaster är energiavfall (den ljusa påsen) 
och förbränns. 

- PVC-plasten i fel sorterade vinyl-
handskar avger vid förbränning mycket 
farliga gifter som också skadar pannor-
na som används vid förbränning av av-
fall, berättar Berg. 

Utöver vinylhandskar används ock-
så latexhandskar och nitrilhandskar som 
tillverkats av gummi. Dessas andel som 
åtgärdshandskar är emellertid mycket li-
ten och du sorterar dem till energiav-
fallet. Det finns stora skillnader mellan 
olika skyddshandskar bland annat i frå-
ga om skyddsegenskaper och allergisering 
varför det är skäl att ta reda på handskar-
nas egenskaper innan du börjar använda 
dem.  n

Text och bild: Annika Haukkasalo

Tuula	Kujala	vid	laboratoriet	på	Mellersta	Österbottens	centralsjukhus	visar	hur	de	samlar	in	
skyddshandskarna	separat.
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Biogasanläggningen, som 
uppförs parallellt med 
Karleby Vattens renings-

verk på Yxpila hamn- och indu-
striområde, kör igång processen 
ivår. 

Anläggningen kommer att 
behandla slam från reningsverk 
i Karleby, Jakobstad, Kronoby, 
Evijärvi, Oravais samt slam från 
de slambrunnar på glesbygden 
på Ekorosks verksamhetsområ-
de som sedan tidigare inte är an-
slutna till ett reningsverk. Även 
en mindre del slam från indu-
strin behandlas. Projektet gör 
det möjligt att återvinna slam 
på ett förnuftigt sätt. Att köpa 
tjänsterna på annat håll har be-
räknats att bli dyrare. 

Biogasanläggningen kommer 
att kosta dryga 10 miljoner eu-
ro. Projektet finansieras via an-
vändaravgifter. Det är Karleby 
Vatten, Jakobstads Vatten samt 
Ab Ekorosk Oy som bildat bola-

get Österbottens Biogas Ab. Se-
nare har vattenverken i Evijärvi, 
Vörå (Oravais kommundel) och 
Kronoby kommit med som mi-
noritetsägare.

Värmen som anläggningen 
producerar används i sin hel-
het för att värma upp slammet i 
rötningsprocessen. Av elen som 
produceras leds tre fjärdedelar 
ut i stamnätet och en fjärdedel 
behövs i själva anläggningen. 
På årsnivå beräknas anlägg-
ningen producera runt 8000 
mW/h. 

Rötningsresten används som 
jordförbättringsmedel och för 
att täcka den äldre delen av Stor-
kohmo deponi.

Claus Svenfors, som är an-
svarig arbetsledare på Ab Tall-
qvist Infra Oy, säger att bygget 
håller tidtabellen. Själva byggna-
den blir färdig i april. Då börjar 
man köra igång processen, så att 
allt funkar som det ska lagom till 

hösten. I slutet av oktober nästa 
år ska anläggningen vara färdig 
för överlåtelse. 

På sensommaren var förutom 
arbetsledarna 15–20 personer 
sysselsatta på bygget. Då var man 
i full gång med att stöpa betong-
väggarna. Byggnaden ska vara 15 
meter på sitt högsta ställe och 
reaktorsilorna, där själva pro-
cessen sker, blir 24 meter höga. 
Närmare 400 ton armeringsjärn 
kommer att gå åt i stöpningspro-
cessen. Byggnaden blir cirka 830 
kvadratmeter stor, om man inte 
räknar med silorna. 

Anläggningens tekniska livs-
längd är ungefär 20 år.

Slambrunnen  
ska tömmas minst  
en gång per år

Har du en slambrunn? Då har 
du kanske redan skaffat en slam-
transportör åt dig. Om inte, 

titta på vår lista över godkän-
da slamtransportörer på webb-
sidan www.ekorosk.fi. Välj 
rubriken ”Entreprenörer” i vänst-
ra marginalen och klicka sedan 
på ”Slamtransportörer”. Du kan 
välja entreprenör enligt din egen  
bostadsort. Om du inte använ-
der Internet, ring oss på telefon-
nummer (06) 781 4500.

På Ekorosks verksamhets-
område fungerar transporterna 
av slam från bostadsfastigheter-
nas slamavskiljnings- och upp-
samlingsbrunnar enligt samma 
principer som tömningen av de 
stadigvarande bostädernas av-
fallskärl. Fastighetsinnehavaren 
kommer själv överens med en 
lokal tranportör om tömningen 
av hushållets eller bostadsbola-
gets slamavskiljnings- och upp-
samlingsbrunnar. 

Enligt de kommunala avfalls-
hanteringsbestämmelserna skall 
bostadsfastigheternas slamav-

skiljnings- och uppsamlings-
brunnar tömmas minst en gång 
per år.

Faktureringen  
ändras

Nuförtiden lyder innehållet i 
slambrunnarna under avfallsla-
gen. Avloppsbrunnarna ska 
tömmas minst en gång om året. 
Österbottens avfallsnämnd för-
medlar övervakningsuppgifterna 
till kommunens miljömyndig-
heter. Avfallsnämnden har över-
låtit faktureringsuppdraget åt 
Ekorosk, som för tillfället bygger 
upp ett register över slambrun-
narna och tömningen av dem. 

Faktureringen kommer att 
ändras från och med våren 
2012. I fortsättningen kommer 
Ekorosk att fakturera för be-
handlingen av slam från slamav-
skiljare och transportföretagen 
endast för transporten. n

Här ska våra bajskorvar 
bli el och värme    
Text och bild: Maria Rönnqvist

Här	gjuts	silorna,	som	ska	inrymma	biogasanläggningens	reaktorer.	På	bilden	arbetsledare	Claus	Svenfors.
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När elektronikappara-
ter i ditt hem behöver 
en ny adress kan du 

föra dem till Ekorosks återvin-
ningsstationer. Alla 22 återvin-
ningsstationer inom Ekorosks 
verksamhetsområde tar gratis 
emot el- och elektronikappara-
ter. Fungerande apparater kan 
du föra till återvinningscentra-
len Retro i Jakobstad eller Eko-
center i Karleby. Så gott som alla 
apparater som fungerar med el, 
ackumulator eller batteri är elek-
tronikskrot. 

Största delen  
till återvinning

Elektronikskrotet innehåller 
många olika slags material. När 
elektronikskrotet behandlas på 
rätt sätt kan största delen åter-
vinnas.  

- Återvinningsgraden för 
elektronikskrot varierar mel-
lan 92 och 99 % beroende på 
SER-fraktionen. En mycket 
stor del av materialet kan alltså 
återvinnas och det gläder Sertys 
verksamhetsledare Arto Puu-

malainen.
I första hand återvinns elek-

tronikskrotet som råmaterial. 
Av materialen är plasterna den 
största utmaningen eftersom det 

finns så många olika slags plast-
kvalitéer.   Skadliga ämnen av-
lägsnas från elektronikskrotet 
och behandlas i problemavfalls-
anläggningar. 

Nästan 10 kg elektro-
nikskrot per invånare

I detta nu har fem nationel-
la producentsammanslutning-

ar godkänts för återvinning av 
el- och elektronikskrot. Dessa 
säkerställer att medlemmarnas 
elektronikapparater återvins och 
sänds till fortsatt behandling. 
Producentsammanslutningarna 
transporterar elektronikskrotet 
som förs till Ekorosks återvin-
ningsstationer till olika behand-
lingsanläggningar.  

- All grovhantering av elek-
tronikskrot som samlas in i 
Finland sker i Finland. En-
dast en del apparatdelar han-
teras i Sverige och Tyskland, 
berättar Puumalainen. Pålitliga 
samarbetspartners och ett öp-
pet system garanterar att elek-
tronikskrotet återvinns och 
behandlas på rätt sätt. 

Under de senaste åren har 
Ekorosk tagit emot 800 000- 
900 000 kg elektronikavfall per 
år. Enbart under insamlingen av 
farligt avfall och elektronikavfall 
som ordnades i september mot-
tog Ekorosk 28 000 kg elektro-
nikskrot. 

- I Finland insamlas 
50 000 000 kg elektronikskrot 
per år vilket är nästan 10 kg per 
invånare. Producentsamman-
slutningarna har ett eget lands-
omfattande insamlingsnätverk 
som har gjorts så enkelt som 
möjligt för konsumenten. 

På adressen www.kierratys.fi 
hittar du den insamlingspunkt 
som finns närmast dig.  n

Elektronikskrotets väg

Responsen	var	positiv	inom	insamlingsområdet	för	farligt	avfall	och	elektronikskrot.	Lena	och	Reijo	Serenius	berättar	att	insamlingsrundan	är	utmärkt	
betjäning	eftersom	Ekorosk	hämtar	avfallet	nästan	från	hemdörren.

Text: Annika Haukkasalo  Bild: Johanna Pesola
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värT ATT veTA

Kundrådgivare	Johanna	Pesola	presenterar	Ekorosks	verksamhet	för	kauhavaborna.

Kauhava ansluter sig till Eko-
rosks verksamhetsområde 1.1. 
2013. De första stegen mot ett 
samarbete har nu tagits. Eko-
rosks kundrådgivare Johanna 
Pesola och Marko Berg besök-
te Kauhava för att presentera 
Ekorosks verksamhetskoncept 
12.10.2011. Marthaföreningen 
i Kauhava bjöd in folk från Eko-
rosk för att hålla en presentation 
som var öppen för alla. Mottag-
ningen var mycket positiv och 

en fruktbar diskussion om äm-
net uppstod. De aktiva kauha-
vaborna frågade bland annat 
om sorteringen i ljusa och svar-
ta påsar, kompostering samt av-
fallsavgifter. Skolorna i Kauhava 
och Ylihärmä är följande plat-
ser som våra kundrådgivare be-
söker för att presentera Ekorosk 
sorteringsmodell för eleverna. 
Även kundtidningens upplaga 
kommer att omfatta hela Kau-
hava.  n

Kauhava väl-
komnar Ekorosk

Tryckkärl hör inte 
till metallavfall
Vi har infört en ny praxis på 
återvinningsstationerna. Gas-
flaskor och brandsläckare sam-
las in separat. Om ett tryckkärl 
hamnar i metallinsamlingen kan 

de explodera och då kan farliga 
situationer uppstå för persona-
len vid vidarebehandlingen. 

Stig Kjellman som är förman 
för återvinningsstationen i Ja-

kobstad uppmuntrar kunderna 
att vända sig till stationsskötar-
na i frågor som gäller återvin-
ning.  n

En ny undersökning om matsvinnet i Finland är på gång. 
För ett par år sedan undersökte miljöföretaget HSY hur mycket 

ätbar mat hushåll i huvudstadsregionen slängde bort under tre veck-
ors tid. Resultatet tydde på att det slängs 17 kilo ätbara livsmedel 
per år och person.

Nu mäter Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekono-
mi (MTT) hur mycket både hushåll, matbutiker och restauranger 
slänger bort per år. Projektet Foodspill ska vara klart år 2012.

Att producera, transportera och uppbevara mat lär vara den störs-
ta enskilda faktorn som påverkar miljön. Enligt MTT:s tidigare un-
dersökningar slänger finländarna årligen bort cirka 20-30 kilo mat 
per person. 

En viktig faktor som kunde vända trenden är att matproducenter-
na skulle börja erbjuda livsmedel i mindre förpackningar.

HSY har infogat en räknare som heter Konsta på sin hemsida. 
Konsta räknar ut hur mycket växthusgaser avfallet från ett hushåll i 
huvudstadsregionen producerar. Med räknarens hjälp försöker man 
belysa nyttan av att konsumera mindre. Även om man sorterar an-
norlunda på HSY:s verksamhetsområde, kan testet vara en ögonöpp-
nare även för Ekorosks kunder. Testa dig på www.konsta.hsy.fi  n

Matsvinnet 
undersöks igen

Källor: www.naturskyddsforeningen.se (31.8.2011), 
Helsingin Sanomat (29.8.2011)

Så enkelt kapar du  
dina utsläpp till hälften 

• Gör varannan lunch och middag vegetarisk. 
 (Speciellt nötkött och ost skapar mycket växthusgas.)
• Släng mindre mat, använd resterna.
• Ät ekologiskt och närproducerat.
• Ät efter säsong.
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Den här gången svarade sammanlagt 148 
personer på Ekorosks årliga kundenkät. Vi 
håller på att gå igenom svaren och resulta-
ten använder vi för att utveckla vår verk-
samhet. Bland alla som svarade utlottades 
tre matkorgar som var värda 50 euro och de 

lyckliga vinnarna är följande personer: Har-
ri Hautala från Karleby, Christer Kotka från 
Kronoby och Mayvor Liljeström från Jakob-
stad. Enkäten genomfördes av forsknings-
centralen CENTRIA. 

Vi tackar alla som deltog i enkäten! n

			Mayvor	Liljeström	som	vann	en	matkorg	var	glad	över	sin	vinst	och	nöjd	med	Ekorosks	service.	
”Samtidigt	som	jag	hämtade	korgen	passade	jag	på	att	besöka	återvinningsstationen.”	

THE ONE HuNDrED THiNg CHallENgE, som kan läsas om på http://guynameddave.com 

utmanar oss att tänka på hur många saker vi äger. Grundaren, amerikanen Dave Bruno, 

påstår att han lyckats skala ner sina ägodelar till 100 stycken. En vanlig finländsk 

familj lär äga över 10 000 föremål.

Privata personer 
betalar för 
osorterat avfall 
Med	osorterat	avfall	avses	sådant	avfall	

som	levererats	för	sortering	och	som	

innehåller	över	10	volymprocent	åter-

vinningsbart	avfall	som	till	exempel	trä,	

metall,	energiavfall	men	som	inte	inne-

håller	farligt	avfall	eller	elavfall.	

Till	exempel	när	man	renoverar	el-

ler	bygger	hus	uppstår	olika	slag	av	

avfall.	Om	allt	detta	läggs	på	samma	

flak	debiteras	en	avgift	som	är	175€/

tn+moms.	Behandlingsavgiften	för	

osorterat	avfall	gäller	inte	lass	som	

förts	till	en	återvinningsstation.

Ny avfallslag  
träder i kraft 
2012
En	ny	avfallslag	träder	i	kraft	1.5.2012.	

Syftet	med	reformeringen	är	att	för-

nya	lagstiftningen	så	att	den	motsvarar	

tyngdpunkterna	i	den	nuvarande	av-

falls-	och	miljöpolitiken	samt	kraven	i	

EU-lagstiftningen.		

Producentansvaret	torde	vara	den	

synligaste	ändringen	för	konsumenten.	

De	nya	bestämmelserna	breddar	pro-

ducentansvaret	så	att	de	som	tillver-

kar	förpackningarna	också	skulle	bära	

ansvaret	för	konsumenternas	förpack-

ningsavfall.	På	grund	av	det	större	pro-

ducentansvaret	kommer	vi	att	bedöma	

hur	många	insamlingspunkter	vi	måste	

ordna	för	invånarna.	Två	år	har	reserve-

rats	som	övergångstid	för	ändringarna	i	

producentansvaret.	

Källa: www.ymparisto.fi

Fiffigt att 
återvinna glas
Det	går	att	göra	nytt	glas	av	krossat	

glas	hur	många	gånger	som	helst.	Då	

man	gör	nytt	glas	av	återvunnet	glas	

sparar	man	förutom	på	energiåtgång	

och	råmaterial	även	rejält	på	koldiox-

idutsläpp.

Om	man	skulle	tillverka	ett	ton	glas	

enabart	av	jungfrueligt	material,	skul-

le	koldioxidutsläppet	vara	315	kg.	Då	

man	använder	sig	av	krossat	glas	upp-

kommer	inga	koldioxidutsläpp	alls,	ef-

tersom	krossat	glas	inte	innehåller	

karbonater.	(Källa:	Uusioaines	Oy)

Kom	ihåg	att	burkar	av	glas	hör	

hemma	i	ekopunktens	glaskärl,	inte	i	

ljusa	påsen.

Våra kunders tillfreds-
  ställelse mättes åter

Årets analys av våra ljusa och 
svarta soppåsar visar att en del 
blöjor hamnar fel. Blöjor, bin-
dor och tamponger ska alltid 
slängas i svarta påsen. 

Dessutom är de viktigt att se 
till att livsmedelsförpackning-
ar töms ur i svarta påsen innan 
själva förpackningen slängs bort. 
Det är ändå okej att förpack-
ningen är lite smetig eller våt när 
den hamnar i ljusa påsen.

Under maj månad öppnades 
600 ljusa och 600 svarta påsar 
från hela verksamhetsområdet. 
Då pågick den årliga plockana-

lysen, som innebär att Ekorosk 
undersöker hur bra folk sorterar. 
I övrigt under årets gång öppnas 
inga soppåsar.

Resultatet visar att vi har sor-
terat vårt bioavfall aningen bättre 
än ifjol. Då låg det rätt sortera-
de materialet på 86 procent. Nu 
har det stigit till 87.

Däremot har graden rätt sor-
terat material i ljusa påsarna 
sjunkit från 73 procent ifjol till 
66 procent. Den främsta orsa-
ken är att en hel del bioavfall 
hamnat i ljusa påsen, men även 
blöjor.  n

Blöjor ska
i svart påse

Det	är	bara	under	den	så	kallade	plockanalysen	som	Ekorosk	
öppnar	och	undersöker	innehållet	i	1200	soppåsar.

Den ljuSA PåSen
• Julgranspynt som är gjort av plast, 
 kartong, eller halm
• Presentpapper
• Presentband
• Stearin

Den SVArtA PåSen
• Fett och ben från skinkan

återVinningSStAtiOnen
• Helt utbrunna fyrverkeripjäser (oan-

vända ska föras till polisen) 
• Julgranen (Avfallstransportören är inte 

skyldig att ta hand om granar som läm-
nats bredvid soptunnan. Man kan ock-
så bränna granen i husets eldstad.)

• Kartonglådor och -askar i kartongkär-
let

• Julbelysning till elektronikinsamlingen

Sortera julens och nyårets avfall så här
eKOPunKten
• Aluminiumformar i kärlet för 
 metall
• Aluminiumkoppar från värmeljus 

och facklor i kärlet för metall
• Nyårstenn i kärlet för metall 
 (tennet kan också sparas och 
 återanvändas nästa nyår!)
• Julkort ska i pappersinsamlingen



Ett flertal granater, en granatkastarpro-
jektil och en del ammunition. Det är 
vad som hittats bland skräpet som 

lämnats in till Ekorosks anläggning i Pirilö 
under sommaren. Vid ett tillfälle kunde det 
ha slutat hur illa som helst för kunder och 
personal på platsen, eftersom en av granater-
na som hittades i containern för energiavfall 
var i sprängdugligt skick.

Om man har vapen, sprängämnen eller 
ammunition som man vill bli av med, ska 
man alltid ta kontakt med polisen. Det gäl-
ler även dylikt till synes ofarligt material. Po-
lisen sköter om så att materialet tas om hand 
på ett tryggt sätt. Man ska inte själv vidröra 
vapnet eller sprängmedlet. 

Kommissarie jens emet vid polisinrätt-
ningen i Mellersta Österbotten och Jakob-
stad försäkrar att man inte behöver oroa sig 
över att bli straffad om man meddelat att 
man vill bli av med till exempel vapen. 

- Vår uppgift är att se till att vapnet tas om 
hand på ett tryggt sätt. Den så kallade nåde-
årslagen är fortfarande i kraft. Den innebär 
att ifall man självmant meddelar att man vill 
lämna in ett olicensierat vapen, så går man 
fri. Men upptäcks ett dylikt vapen hemma 

hos någon, blir det förundersökning. Det 
samma gäller om vapnet har slängts bland 
soporna, berättar Emet.

Hur är det, hamnar man ändå i någon 
form av register hos polisen efter att vap-
net avhämtats?

- Nej. Men vi måste ju ge adressen där 
vapnet finns till militären, som ska avhäm-
ta till exempel en granat. Dokumentet heter 
”diverse anmälan” och är bara en typ av upp-
dragsanmälan, som i de här fallen används 

för att militären ska veta vart de ska åka.
Hur behandlas ”färska vapen”, som nå-

gon nyligen stulit av militären?
- Nog vet vi att en del värnpliktiga tar 

med sig rökgranater hem. Inte är man någon 
stor brottsling för det, även om det i princip 
klassas som stöld. Om personen är aktiv och 
vill ha bort en fara ska han inte få ett straff 
för det, säger Emet.

Sparas telefonsamtal som berör olicen-
sierade vapen?

- Nej, säger Emet.
Hur går det till efter att man ringt er?
- Se till att ingen kommer åt att vidröra 

vapnet. Vi ställer frågor om hur vapnet ser 
ut och experter kommer sedan till platsen. 
Vid behov avgränsas området. Personen 
som gjort anmälan kan också fotografera 
vapnet och sända fotografiet till oss per e-
post. Ifall att det till exempel är frågan om 
en granat, är det militären som kommer 
och hämtar den. Man ska inte själv föra den 
till polisstationen. Om det gäller en gam-
mal bössa, ska man inte ta i den ifall man 
är ovan. Vapnet kan fortfarande innehålla 
skott. Äldre ammunition avhämtar polisen 
i regel själv. n

POliSEN:

Våga ta kontakt om du förvarar 
krigsvapen, det blir inget straff
Text och bild: Maria Rönnqvist

”Krigsminnen” 
kan smälla 
i handen

Major Mika tyry är vapenex-
pert vid Försvarsmakten. Han är 
mycket oroad över den obekan-
ta mängd krigstida vapen och 
sprängämnen, som fortfarande 

lurar på finländska vindar och i 
uthusen. 

Han uppmanar alla som vet 
att de har dylikt material att ta 
kontakt med polisen.

”Krigsminnena” kan nämli-
gen vara tickande bomber i or-
dets rätta bemärkelse. 

- Den kemiska balansen inuti 
vapnet har förändrats en del ef-
ter att vapnet tillverkades. Ing-

en kan med säkerhet säga vad 
som händer om man vidrör el-
ler transporterar ett 70–100 år 
gammalt vapen eller sprängäm-
ne, berättar Tyry.

Ofta försvinner kunskapen 
om ett föremåls historia vid ge-
nerationsväxling eller husby-
te. Den nuvarande innehavaren 
känner inte till i vilken miljö 
vapnet förvarats eller ”vad som 

är vad” i vapengömman.
Vapen kan till exempel ha le-

gat en tid i vatten eller under 
jorden. När de tillverkades för 
länge sedan räknade man inte 
nödvändigtvis ut vad det skulle 
innebära för sprängmedlen om 
metallhöljet några decennier se-
nare skulle börja rosta. n Rör	inte	granater.	Militär	per-

sonal	är	den	enda	som	får	vid-
röra	granater.

Lådor	med	patroner	har	visat	sig	
kunna	innehålla	allt	ifrån	krut	till	
dynamit.	Man	ska	alltid	be	polisen	
sköta	avhämtningen	ifall	man	
inte	är	helt	säker	på	att	det	
bara	rör	sig	om	patroner,	
berättar	kommissarie	
Jens	Emet.

Hur ska  
man göra?
GRANATER OCH 
ANDRA STÖRRE 
MILITÄRA VAPEN
Kontakta	polisen.	Vidrör	inte	

vapnet	även	om	det	ser	ofarligt	

ut.	Hindra	andra	att	vidröra	vap-

net.	Det	är	militären	som	slutli-

gen	avhämtar	vapnet.

SKJUTVAPEN 
(olicensierade)
Kontakta		polisen.	Får	inte	han-

teras	av	ovana	personer,	ef-

tersom	vapnet	kan	innehålla	

ammunition.	Efter	att	polisen	

undersökt	vapnet	kan	man	sö-

ka	om	licens	för	det	eller	donera	

det	åt	staten.

AMMUNITION
Kontakta	polisen.	Polisen	av-

hämtar	i	normala	fall	själv.	Obs!	

Gamla	lådor	med	ammunition	

kan	även	innehålla	krut	och	dy-

namit.	Vanliga	patroner	kan	fö-

ras	till	en	polisstation.

DYNAMIT, KRUT OSV.
Kontakta	polisen.	Polisen	av-

hämtar	i	regel	själv.	

FYRVERKERIPJÄSER 
OCH NÖDRAKETER
Oanvända	raketer	och	nöd-

raketer	bör	lämnas	in	till	po-

lisstationen.	Använda	raketer	

kan	hämtas	till	återvinnings-

stationen.	Obs!	Raketer	eller	

nödraketer	får	aldrig	kastas	i	

hushållsavfallet.

KOM iHÅg! 
•	Det	kostar	ingenting	att	få	vapen	eller	

sprängmedel	hämtade	av	polis	eller	mi-
litär.	Man	bestraffas	heller	inte	för	att	
man	vill	bli	av	med	sådant	olagligt	mate-
rial.

•	Ta	aldrig	i	vapen	eller	ammunition.	
•	Transportera	dem	inte.	(Förbjudet	att	

själv	föra	till	polisstationen!)
•	Hindra	att	andra	kommer	i	kontakt	med	

dem.	
•	Använd	telefonnumret	112.

� EKOPUNKTEN


