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Ansvaret för kommunens 
avfallshanteringen förde-
lar sig på tre olika par-

ter Österbottens avfallsnämnd, 
kommunernas miljösekretera-
re och Ekorosk. Österbottens av-
fallsnämnd och miljösekreterarna 
delar på myndighetsuppgifterna 
inom avfallshanteringen. Medan 
Ekorosk har ansvaret för att servi-

cen fungerar.
Österbottens avfallsnämnd 

fungerar som kommuninvåna-
rens ombud i frågor som avfalls-
hanteringen.

- Vi företräder hushållen i frå-
gor som rör avfallshanteringen, 
berättar Johan Hassel som är av-
fallshanteringschef på avfalls-
nämnden. 

Till avfallsnämndens uppgifter 
hör bl.a. att fastställa hushållens 
avgifter, behandla ansökningar 
om förlängt tömningsintervall 
samt att godkänna anmälan om 
gemensamt avfallskärl. Det finns 
färdiga blanketter för dessa båda 
sista uppgifter på avfallsnämn-
dens hemsidor www.ekoso.fi och 
hos kommunernas miljösekrete-
rare.

- Ett krav för att man ska få ha 
gemensamt avfallskärl är att fast-
igheterna ligger nära varandra, till 
exempel på samma gårdsplan eller 
att man är rågrannar, påpekar Jo-
han Hassel.

Hushållens avgifter

Hushållens avfallsavgifter är tre-
delade, behandlingsavgift, fast av-
gift och transportavgift. De två 
första är sådana avgifter som av-
fallsnämnden fastställer. När man 
ha gemensamt avfallskärl delas 
behandlingsavgiften mellan hus-
hållen. Behandlingsavgiften av-
läggs för behandlingen av de 
soppåsar som du lägger i ditt eget 
avfallskärl, dvs. för behandling-
en av de svarta biopåsarna och de 
ljusa energipåsarna. Behandlings-
avgiften för bio- och energiavfall 
är 8,82 €/m3 (inkl. moms 24%). 
Det innebär att behandlingsavgif-
ten för ett 240 l avfallskärl är 2,12 

€/tömning (inkl. moms 24%). 
Den fasta avgiften beror på an-

talet invånare i hushållet, i hus-
håll med 1–2 invånare är den 
4,13 €/månad (inkl. moms 
24%). I hushåll med 3 eller fler 
invånare är den 5,94 €/månad 
(inkl. moms 24%). Den fasta 
avgiften ger fri tillgång till alla 
ekopunkter och återvinningssta-
tioner. En privatperson kan föra 
obegränsat med sorterat avfall till 
återvinningsstationen utan att bli 
tvungen att punga ut med peng-
ar, t.ex. rivningsavfall från ett helt 
hus. Transportavgiften består av 
avfallstransportörens egna taxor.

Välj transportör själv

Ekorosks kunder ska själva väl-
ja vem som transporterar deras 
avfall. Det här innebär att fast-
ighetsägaren själv måste komma 
överens med en lokal transportör 
om tömningen av hushållets eller 
bostadsbolagets avfallskärl. Både 
ett muntligt och ett skriftligt avtal 
gäller som avtal. Inom Ekorosks 
verksamhetsområde fungerar 
slamtransporterna från bostads-
fastigheternas slambrunnar och 
slutna brunnar på samma sätt. 
Fastighetsägaren kommer själv 
överens om tömningen av hushål-
lets eller bostadsbolagets brunnar 
med en lokal transportör. Kon-

taktuppgifter till transportörerna 
finns på Ekorosks hemsida www.
ekorosk.fi.

Kommunernas miljösekrete-
rare sköter övervakningen av av-
fallshanteringen. Det innebär att 
de undersöker eventuella ned-
skräpningsbrott och ser till att 
avfallslagen och avfallshanterings-
bestämmelserna efterföljs. Man 
ska alltså meddela miljösekretera-
ren om man upptäcker att någon 
skräpat ner på allmän plats. Mil-
jösekreteraren reder ut vem som 
skräpat ner och uppmanar dem 
att städa upp. 

Ekorosk har hand om åter-
vinningen och behandlingen av 
samhällsavfall, underhållet av eko-
punkter och återvinningsstatio-
ner, faktureringen av hushållens 
avgifter och avfallsrådgivningen.

Vi betjänar er i avfallsfrågor!

Delat ansvar för avfallet

Hur sorterar jag vinylhandskar? Vad betyder den fasta avgiften 
på avfallsfakturan? 

Fråga oss! Vi hjälper dig i alla frågor som gäller avfallshante-

ring. Vårt skräpteam består av 37 arbetstagare. Vår personal har 20 

års erfarenhet från avfallsbranschen.

Lisa Sandberg som snart jobbat 20 år på Ekorosk beskriver ar-

betsgemenskapen som en familj.

-Stämningen är varm, jag glömmer min egen ålder, när jag får 

jobba med yngre människor, säger Sandberg.

Ekoroskfamiljen bryr sig också om sina kunder. Du når oss på 

våra 23 verksamhetspunkter över hela vårt verksamhetsområde. 

Ring, faxa, sänd oss e-post eller titta in! 

Avfallsnämnden fungerar som kom-
muninvånarens ombud i frågor som 
rör avfallshanteringen, berättar av-
fallshanteringschef Johan Hassel.

              Tfn. 06 781 4500  •  Fax. 06 781 4529  •  info@ekorosk.fi  •  www.ekorosk.fi

Myndighetsuppgifter 
ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND
• fastställer hushållens avgifter
• behandlar ansökningar om förlängt tömningsintervall
• godkänner anmälan om gemensamt avfallskärl
• beviljar övriga undantag från de kommunala avfallshanterings-

   bestämmelserna

övervakningsuppgifter
KOMMUNENS MILJÖSEKRETERARE
• behandlar anmälningar om nedskräpning

• övervakar att avfallslagen och avfallshanteringsbestämmelserna efterlevs

serviceuppgifter
EKOROSK
• sköter återvinning och behandling av samhällsavfall
• underhåller ekopunkter och återvinningsstationer
• fakturerar hushållens avgifter
• ger avfallsinformation

Arbetsfördelningen inom avfallshanteringen

Text och bild: Pia Grankvist 



ansvarig 
utgivare
Olli Ahllund
Ab Ekorosk Oy
Spituholmsvägen 90
68600 Jakobstad
(06) 781 4500
Fax (06) 781 4529
www.ekorosk.fi

redaktionsråd
Olli Ahllund
Yvonne Thodin
Annika Haukkasalo
Peter Sarelin
Anne Bergqvist

produktion
Annika Haukkasalo 
Pia Grankvist 
Ab Ekorosk Oy

översättare
Leila Bergman, 
Översättningstjänst Bergman

layout
Elina Korpiaho, 
Lönnberg Print & Promo

tryckeri
Botnia Print

Ekorosk växer
Från och med nyår blir Ekorosks verksamhetsområde större när vi bör-
jar sköta avfallshanteringen inom hela Kauhava kommun. Det betyder 
att ca 4300 hushåll till börjar sortera sitt avfall i svarta och ljusa påsar 
som vi gör inom Ekorosks område. Nästa år betjänar vi ca 125 000 in-
vånare i tre olika landskap. Vi är alltså ett utmärkt exempel på regionalt 
samarbete som faktiskt fungerar. Övergången som sker vid årsskiftet har 
förberetts under det gångna året, och Ekorosks informatörer har blivit 
bekanta ansikten för invånarna i Kauhava och Ylihärmä under hösten. 
Här vill jag önska alla våra nya kunder varmt välkomna till vår sorte-
ringsfamilj.

Byggandet av biogasanläggningen i Karleby är på slutrakan, och an-
läggningen har nyligen tagits i bruk. Den kommersiella mottagningen 
inleds som bäst. Det medför inte några förändringar för hushållen, in-
samlingen av slambrunnsslam fortsätter som förut med hjälp av de lo-
kala företagarna. Men för miljön innebär bruktagandet av anläggningen 
en märkbar förbättring när behandlingen av slambrunnsslammet tas till 
en högre nivå. 

Vi försöker ständigt utveckla vår verksamhet och för tillfället står fak-
tureringen i tur. Våra kunder kan nu få sina fakturor i elektroniskt for-
mat på nätet. Genom att övergå till e-faktura kan vi spara på naturens 
resurser. Ekorosk sänder ut ca 160 000 fakturor per år och även om ba-
ra en del av kunderna övergår till e-faktura så medför det betydande in-
besparingar. 

Sorteringsglädje till alla våra läsare!
Olli Ahllund

Verkställande direktör
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Kauhava ansluter 
sig till Ekorosk

Från och med 1.1.2013 sköter Eko-
rosk avfallshanteringen i hela Kau-
hava. I början av år 2013 öppnas 
Ekorosks återvinninstationer och 
ekopunkter i Kauhava och Ylihär-
mä. Före årsskiftet ska kauhavaborna 
kontakta en registrerad avfallstran-
sportör för området och ingå ett 
avtal om avfallstransporter. Avfall-
stransportörerna som kör i Gamla 
Kauhava och Ylihärmä är Sita Fin-
land Oy, Kuljetus ja urakointi Keijo 
Taivainen och Puhtaanapito ja kul-
jetus R & J Pahkakangas. I fortsätt-
ningen får kauhavaborna själv fatta 
beslut om vilken avfallstransportör 
de anlitar och låta olika avfallstran-
sportörer konkurrera om avtalet. 

Personal från Ekorosk har informerat om förändringarna i avfallshanteringen i Kauhava.

Ekorosks verksamhetsområde sträcker sig från Karleby 
till Kauhava.

Text och bild: Annika Haukkasalo

Kulj. & Urak. K. Taivainen 
Saralaaksontie 34, 62420 Kortesjärvi, tfn. 06 488 5258, 0500 866033 

Puhtaanapito ja kuljetus R & J Pahkakangas 
Karvosenkuja 54, 62500 Evijärvi, tfn. 0400 187226

Sita Finland Oy 
Rengastie 44, 60120 Seinäjoki, tfn. 010 5400

AvfAllsTrAnsporTörer som kör 
i GAmlA kAuhAvA och ylihärmä:

obs! 
nyA kunder 

kom ihåG deTTA
• välj avfallstransportör och gör ett transportavtal 

med avfallstransportören

• om ni har kompost, lämna en anhållan om förlängt 

tömningsintervall till Österbottens avfallsnämnd

• om ni har gemensamt avfallskärl med grannen, 

meddela detta till Österbottens avfallsnämnd

Blanketter finns på avfallsnämndens hemsida 

www.ekoso.fi och hos kommunens 

miljösekreterare.

återvinningsstationen
i kauhava

• Öppen från och med 2013 
• Salokuja 5
• Öppen måndagar kl. 14–18, 
onsdagar kl. 12–18 och den andra 
lördagen i månaden kl. 10-13. 
Sommartid 1.4.–30.9. måndagar 
förlängd öppettid kl. 12–18.

återvinnigsstationen 
i ylihärmä

• Öppen från och med 2013 
• Puurtajantie 8
• Öppen fredagar kl. 14–18 och den 
fjärde lördagen i månaden kl. 10–13.
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Varför sorterar vi vårt avfall?
Text och bilder: Annika Haukkasalo

En människa producerar ca 300 kg avfall 
varje år. På Ekorosks område producerar vi 
totalt 38 miljoner kg skor, blöjor, matres-
ter, tidningspapper, förpackningsavfall, hus-
hållsmaskiner, kläder och annat avfall under 
ett år. Föreställ dig hur stort avfallsberg detta 
skulle bli om vi inte kunde utnyttja avfallet. 

Ännu i slutet på 1980-talet fanns det 
en avstjälpningsplats per tusen invåna-
re i kommunerna Pedersöre och Kronoby. 
Just nu betjänar en avstjälpningsplats alla 
116 000 invånare på Ekorosks område.

Farliga situationer  
och olycksfall 

Fel sorterade farliga ämnen och sprängäm-
nen kan förorsaka de största skadorna. 

-Det är bra att komma med farliga äm-

nen i sina ursprungliga förpackningar till 
återvinningsstationen eller åtminstone 
skriva på sidan av förpackningen vad den 
innehåller.  Om man inte vet exakt vad den 
innehåller är det bra att också berätta det 
för stationsskötaren, säger Anne Bergqvist 
som är miljöansvarig.

Sprängämnen hör inte alls till återvin-
ningsstationen. Kontakta polisen om du 
har sprängämnen som du vill slippa. En-
dast använda fyrverkeripjäser och nödrake-
ter kan läggas i containern för deponiavfall 
vid återvinningsstationen. Sprängämnen 
som satts med energiavfallet har vållat små 
bränder och på grund av brandkänsligt av-
fall brann Ewapowers anläggning helt år 
2003. Också annat avfall kan ge upp-
hov till farliga situationer på fel ställe. En 

sten som hamnat bland träavfallet kan flyga 
långt och ge upphov till livsfarliga situatio-
ner vid krossningen.    

Kvaliteten på osorterat avfall försämras. 
Det här orsakar korrosion och gör att maski-
ner går sönder. Samtidigt blir det svårare att 
utnyttja avfallet. Ofta lämpar sig inte avfall 
som råmaterial om det inte uppfyller kvali-
tetskraven och det går också mera till tid åt 
för sorteringen. Alla dessa problem tillsam-
mans höjer priserna för avfallshanteringen 
och transporterna och till slut också inver-
kar det också på kundpriserna. Kunden har 
alltså också ekonomisk nytta av sorteringen.

Avfall som sorterats rätt sparar alltså på 
miljön och är skonsamt mot kundens plån-
bok och kompletterar Ekorosks sorterings-
system. 

Alla vinner på en snygg ekopunkt
EKOpUNKTERNA HAR ByggTS nära bebyggelse för att sorteringen ska vara lätt och besöken 

vid ekopunkterna skulle förlöpa smidigt. Vid ekopunkterna tar vi emot glas, metall, papper och 

batterier samt vid vissa punkter kartong. Till ekopunkten får inte föras avfall som inte hör dit. 

Bredvid en stökig ekopunkt är det tråkigt att bo. Ekopunkternas mottagningskapacitet har re-

severats endast för avfall som hör dit. Dessutom höjer extra tömningar priset på avfallshante-

ringen. På Ekorosks område finns 244 ekopunkter, en insamlingsplats finns alltså alltid nära. Fel 

använda fylls de emellertid snabbare än planerat. Kom också ihåg att avfallet inte får läggas i in-

samlingskärlen i plastpåsar eftersom påsarna inte hör dit. Om du har något du vill anmärka på 

vid ekopunkterna kontakta Ekorosk tel. 06 781 4500 eller info@ekorosk.fi. Låt oss alla ta hand 

om våra ekopunkter så att de är en trevlig del av vårt grannskap och fungerar på avsett sätt. 

Vad händer om jag inte sorterar?

Vad händer med avfallet efter sorteringen?
Avfall sorteras i många olika kärl men vad 
händer med avfallet efter sorteringen? Sor-
tering är inte onödigt arbete eftersom vi 
kan utnyttja avfallet bra efter sorteringen. 
Endast 6,3 % av hushållsavfallet förs till 
avfallstjälpningsplatsen. 

Energiavfall – Energiavfallet (ljusa på-
sar) krossas i Ewapower Ab:s anläggning 
och sänds som återvinningsbränsle till Al-
holmens Kraft där det utnyttjas i energi-
produktionen. 
Bioavfall – Bioavfallet (svarta påsar) 
rötas vid Stormossens anläggning. Un-
der rötningsprocessen uppstår biogas och 
jordförbättringsmedel. 
Metall – Metall smälts vid gjuterier och 
av det tillverkas nya metallprodukter. 
Glas – Returglas används för framställ-
ning av förpackningsglas och glasull. 
Smutsigt glas används vid jordbyggnad.
Batterier – Batterier används som rå-
material i nya batterier. 
Papper – En sammanslutning för pap-

persproducenter samlar papper och levere-
rar det till industrin som råmaterial bland 
annat för tillverkning av papper till dags-
tidningar samt wc- och hushållspapper. 
Papp – En sammanslutning för pappro-
ducenter tar vara på papp och tillverkar 
papphylsor och äggkartonger av den. 
Trä – Träämnet krossas och transporteras 
till Alholmens Kraft för förbränning.
Tryckimpregnerat trä – Tryck-
impregnerat trä som omfattas av 
producentansvaret behandlas i förbrän-
ningsanläggningar som specialiserat sig på 
det. Träet krossas och utnyttjas som ener-
gi. 
Trädgårdsavfall – Trädgårdsavfall an-
vänds som stödämne vid kompostering 
och utnyttjas i förnyelseprocesser i oljiga 
jordar. 
Elektronikskrot – Producentsamman-
slutningar ansvarar för insamling av ap-
parater. Apparaterna tas isär och används 
som råmaterial i industrin. 
Plast – Plast utnyttjas som energi i Al-

holmens Krafts kraftverk. PVC-plast kan 
inte förbrännas och därför sorteras det 
som deponiavfall. 
Farligt avfall – Farligt avfall behand-
las så att det blir ofarligt, en del de farli-
ga ämnena kan också återvinnas till nytt 
material. 
Deponiavfall – Allt avfall kan inte åter-
vinnas som råmaterial eller energi.
Avfall som kan utnyttjas 
tillvaratas från deponiavfallet 
och avfall som inte går att 
utnyttja lagras på Stor-
kohmo avfallsan-
läggning. 

Bild: Ab Wiizart Oy
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Varför sorterar vi vårt avfall?

Avfallshanteringens 
fem steg 
ENLIgT AVFALLSLAgEN bör man sträva ef-

ter att förhindra att avfall uppstår, återvin-

na, utnyttja avfallet så långt som möjligt och 

minska mängden deponiavfall. Till den nya 

avfallslagen har tillfogats en avfallshierarki i 

fem steg som ålagts av EU och som styr ord-

ningsföljden i avfallshanteringen. 

- Avfallshierarkin stämmer väl överens 

med Ekorosks filosofi om avfallshantering, 

så målen har ända från början varit enhetli-

ga, säger Ekorosks verkställande direktör Ol-
li Ahllund.

Den reviderade avfallslagen, som trädde 

i kraft i maj, innebär inga stora ändringar i 

Ekorosks verksamhet eftersom avfallsnämn-

den har fungerat på det här området redan 

från år 1996 helt i enlighet med den nya la-

gen, och vi redan har uppnått det nationella 

målet för utnyttjande av avfall. 

Avfallshierarkin i fem steg beskriver hur 

och i vilken ordning avfallet ska hanteras. 

1. Enligt avfallshierarkin ska man i för-

sta hand sträva efter att förhindra att avfall 

uppstår. För att detta ska förverkligas mås-

te vi konsumenter tänka efter om produkter-

na är nödvändiga redan när vi funderar på 

att skaffa dem. Det kan också finnas ett me-

ra hållbart alternativ för produkterna och en 

del varor kan man också låna eller köpa i an-

dra hand.

2. Det andra steget i avfallshierarkin är att 

återanvända produkterna. Varor som vi inte 

länge använder kan få ännu en ny chans till 

exempel på lopptorg. 

3. Om varorna inte längre har något åter-

användningsvärde är materialåtervinning det 

näst bästa alternativet. Dessa varor kan fort-

farande vara värdefullt råmaterial vid tillverk-

ning av nya produkter. 

4. Det fjärde bästa alternativet är att ut-

nyttja avfallet som energi. Allt avfall kan inte 

utnyttjas som råmaterial men det innehåller 

ändå energi som kan tillvaratas genom röt-

ning eller avfallsförbränning. 

5. Deponering på avstjälpningsplats är det 

sista alternativet. När man följer avfallshie-

rarkin borde inte mycket avfall längre hamna 

på avstjälpningsplatsen. 

Varje år utreder Ekorosk hur invånarna i 
vårt område lyckas med sorteringen. I år 
öppnade vi 610 svarta och 610 ljusa på-
sar och resultatet var följande: 87,5 % av 
innehållet i de svarta och 76,9 % av inne-
hållet i de ljusa påsarna var rätt sorterat. 
Resultatet är lite bättre än i fjol.  Ett stort 
tack till alla aktiva sorterare! Ändå hade 
också avfall som inte hör till bio- och en-
ergiavfallet kastats i påsarna.  

I de svarta påsarna fanns mycket en-
ergiavfall såsom mjölk- och yoghurtbur-
kar. I de ljusa påsarna hade kaffesump, 
fruktskal, bröd och blöjor kastats som är 
bioavfall och hör till den svarta påsen. 
Både i svarta och ljusa påsar fanns dessut-
om glasburkar, konservburkar av metall 
och folie som ska föras till ekopunkten. 
Få vet att skor är deponiavfall och de ska 
därför föras till återvinningsstationen. 
Också små mängder batterier och insu-
linsprutor hade hamnat i svarta och ljusa 
påsar när batterier ska föras till ekopunk-

terna eller butikerna och insulinsprutor-
na till apoteket.

Bio- och energiavfallet 
i rätta påsar  

Matilda Sjöholm gjorde de två sista ut-
redningarna och märkte återkommande 
felsorteringar när hon öppnade påsarna. 

- Det vanligaste felet är att bioavfall har 
lagts i den ljusa påsen och energiavfall i 
den svarta påsen. Hoppas vi får lagt det här 
avfallet i de rätta påsarna, säger Sjöholm. 

Ekorosks mål är att före år 2015 höja 
mängden rätt sorterat avfall till 90 pro-
cent. Avfallet i de svarta påsarna är redan 
nära målet medan avfallet i de ljusa på-
sarna ännu har en bit kvar. Om du in-
te är säker på rätt sorteringsplats kan du 
alltid fråga råd genom att ringa 06 781 
4500 eller sända e-post till info@eko-
rosk.fi. Du kan också kontrollera saken 
i avfallsordlistan på vår hemsida www.
ekorosk.fi.

VaD innEHöll DE sVarTa ocH 
ljusa Påsarna?

RÄTT SORTERAT AVFALL FEL SORTERAT AVFALL 

+ Skonar naturen - Skadar natur, människor och djur 

+ Sorteringssystemet fungerar planenligt - Ger upphov till farliga situationer

+ Utnyttjas som råmaterial och energi - Omöjligt att utnyttja

+ Skonsamt mot plånboken - Medför kostnader

+ Sparar tid - Förstör maskiner

Matilda Sjöholm undersökte avfallet i 1220 
påsar.



sorTerinGs-
AnvisninGAr

SÅ HÄR GÖR JAG VID ÅTERVINNINGSPUNKTERNA

Inom Ekorosks område finns 244 ekopunkter och 22 återvinningsstationer. Adresserna till ekopunkterna 
och återvinningsstationerna hittar du på Ekorosks hemsida www.ekorosk.fi > insamlingsplatser.

  

  

 

energiavfall i ljus påse

bioavfall i svart påse

Använd tåliga, max 40-liters plastpåsar och knyt dem omsorgsfullt!

 
 

SORTERINGS-
ANVISNINGAR
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SORTERINGEN PÅ EKOROSKS OMRÅDE 

På Ekorosks område sorteras bioavfallet i svarta påsar och energiavfallet i ljusa påsar. Trots att påsarna läggs i samma avfalls-
kärl på den egna gården hamnar de på olika platser efter att ha gått genom den optiska sorteraren i Pirilö. De ljusa påsar-
na dvs. energiavfallet bränns vid Alholmens Kraft och utnyttjas som återvinningsbränsle. De svarta påsarna som innehåller 
komposterbart bioavfall levereras till en rötningsanläggning där man gör biogas och jordförbättringsmaterial av avfallet.   

Vid Ekopunkterna samlas avfall som är lämpligt för materialåtervinning. Papper, metall, glas och kartong används som 
råvara i nya produkter. Avfall som samlas in vid återvinningsstationerna använder industrin som råvaror eller som retur-
bränsle, avfall som deponeras transporteras till Storkohmo avstjälpningsplats och avfall som anses vara farligt kräver en spe-
cialbehandling. Se rätt sorteringsplats för avfall i intilliggande sorteringsanvisning.

 VARFÖR SORTERAR VI?

� av avfall får vi värdefulla råvaror för tillverkning av nya produkter
� när vi får råvaror av skräp behöver vi inte använda råvaror från naturen
� avfallsberget vid avstjälpningsplatsen växer inte i lika snabbt eftersom allt skräp inte hamnar där 
� fel sorterat avfall kan förorsaka fara för människor och miljön.

ANSLUTA SIG TILL ORDNAD AVFALLSTRANSPORT 

Alla bostadshus ska vara anslutna till en ordnad avfallstransport. Ekorosk använder avfallstransporter som baserar sig på av-
tal, det vill säga de boende ingår själv ett avtal om tömning av avfallkärl med ett transportföretag. En lista på registrerade 
företag som sköter avfallstransporter finns på Ekorosks internetsida www.ekorosk.fi > entreprenörer > avfallstransportörer. 
Även avfallskärlet kan beställas av avfallstransportören. Fastighetsägaren ansvarar för att placera avfallskärlet så att avfall-
stransportören obehindrat kan tömma kärlet. När du flyttar ska du informera avfallstransportören om att du har sagt upp 
avtalet. Genom att handla på det här viset undviker du onödiga avfallsfakturor.

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA är bemannade mot-
tagningsplatser för avfall, där man tar emot glas, papper, 
kartong, trä, energiavfall, metall, farligt avfall, elektronik-
avfall och avfall som ska deponeras på avstjälpningsplatser. 
Besöken på återvinningsstationerna är gratis för hushåll. 
Öppettiderna ser du i bifogade lista. Stationsskötarna sva-
rar gärna på dina frågor om sortering. Besöket på återvin-
ningsstationen går snabbare om du sorterar ditt lass färdigt 
redan hemma. 

EKOPUNKTERNA består av en rad avfallskärl som har 
placerats nära bebyggelser och där det finns mottagning 
för glas, metall, papper och batterier samt vid vissa punkter 
också för kartong. Gör besöken till ekopunkterna till en re-
gelbunden vana så att insamlingskärlen inte plötsligt fylls av 
överraskande stora mängder. Vid ekopunkterna får man in-
te lämna sådant avfall som inte hör dit. Kontakta Ekorosk 
om du lägger märke till missförhållanden vid ekopunkterna 
tel. 06 781 4500, info@ekorosk.fi.

Sorteringens abc

EKOPUNKTEN6

En femtedel av den mat vi köper 
blir till bioavfall. Det är slöseri 
med pengar, arbetstid, energi och 

miljö att slänga mat. Här är fem tips på 
hur vi minskar på bioavfallet.

1. Veckohandla

När vi planerar våra inköp på förhand 
minskar mängden bioavfall. Vi undvi-
ker att göra onödiga inköp och handlan-
det går snabbare och blir lättare när vi 
har en färdig inköpslista. Dessutom spa-
rar vi pengar och får mångsidigare målti-
der. Testa en ny maträtt i din kokbok eller 
kolla tips på veckomatsedlar på nätet. 

2. Ordna om i kylskåpet

Ordna varorna i kylskåpet så att all mat 
med kort hållbarhet samlas på samma 
hylla. Annars lämnar denofta längst bak 
på nån hylla.

3. Ta resterna tillvara

Piffa upp dina rester. Använd dem i nån 
annan maträtt istället för att bara vär-
ma upp dem. Kokt ris passar till exem-
pel bra i soppor, sallader och wokad mat. 
Överbliven pasta kan användas i sallader, 
ugnslådor eller med en ny sås. På nätet 
finns många tips om hur man använder 
rester.

4. Frys ner resterna

Det är bäst att frysa ner resterna om 
du vet att du inte kommer att använ-

da dem inom ett par dagar. Märk gärna 
förpackningarna med innehåll och da-
tum. Omärkta förpackningar förblir of-
ta oöppnade.

5. använd en doggy bag 
    på restaurangen

Om restaurangens matportion är för stor 
kan du be om en doggy bag och ta rester-
na med hem. Annars blir de bioavfall på 
restaurangen.

Den gamla strandbollen ligger i hörnet och sam-

lar damm, hur ska den sorteras? Står du inför 

en storstädning? Då lönar det sig att sortera av-

fallet redan medan du städar. Du sparar tid och 

möda när du genast lägger strandbollen i det 

rätta avfallskärlet. 

Det finns några plastföremål som hör hemma 

på soptippen. Till dem hör strandleksaker i plast, 

som strandbollen, men även övriga plastleksa-

ker och liknande, samt dräneringsrör, plastslang-

ar, regnkläder, duschdraperier, engångshandskar, 

installationsrör, profillister, VHS- och C-kasset-

ter samt allt som är gjort av läder. Allt detta är 

deponiavfall, eftersom de innehåller PVC. PVC 

består bl.a. av klor som fräter pannan vid för-

bränningsanläggningen, och därför kan man in-

te bränna PVC-plast.

Om du är osäker hur du ska sortera plast-

föremål, så kan du kolla i avfallsordlistan som 

finns på vår hemsida www.ekorosk.fi.

Minska på mat-
avfallet
Text och bild: Pia Grankvist   källa: Ruokatieto.fi ja Kotiliesi.fi

Du kan använda 
grötresterna 
i en bröddeg.

Strandbollens öde följande plaster  
hör hemma  
i deponiavfallet:

• Strandleksaker, övriga plastleksaker 

   och dylikt

• Dräneringsrör

• Slangar av plast

• Regnkläder

• Duschdraperier

• Engångshandskar

• Installationsrör

• Profillister

• VHS- och C-kassetter

• Alla läderföremål

Text: Pia Grankvist

– hushållspapper eller savetter
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På Ekorosks område bor 
hela 13  000 barnfamil-
jer. Alla familjers sorte-

ringsinsats är viktig för att vi 
ska kunna lämna naturtillgångar 
och en livskraftig miljö till våra 
barn. Det lönar sig att lära ock-
så barnen sortera så att våra ef-
terkommande kan konsten som 
vuxna. Vanor som man lärt sig 
som barn fortsätter man lättare 
med som vuxen.  

Aktiv inlärning

Johanna Pesola samlar ihop ex-
empel på avfall och avfallskärlen 
och inleder lektionen. Johanna 
Pesola är Ekorosks kundrådgiva-
re och hon berättar om sortering 
för över 1  500 elever varje år. 
Undervisningen är mycket prak-
tisk där eleverna också själva får 
delta i sorteringen.  

Ekorosk stöder barns miljö-
fostran genom att besöka skolor 
och erbjuda gratis sorteringsråd-
givning. Man kan beställa av-
fallsrådgivaren till skolan för att 
berätta om sortering och skolor-
na är också välkomna att besöka 
avfallsanläggningen i Pirilö för 

att bekanta sig med avfallshan-
teringen. På Ekorosks hemsida 
finns också roliga sorteringsupp-
gifter som stöd för inlärning-
en. Johanna Pesola berättar att 
många skolor har tagit det till en 
vana att årligen besöka avfallsan-
läggningen med sina elever så att 
alla elever får komma på besök 
under årskurserna 1-6.  

-Det är trevligt att lärar-
na kommer på besök med sina 
klasser. Härifrån får barnen of-
ta gnistan till att undersöka sor-
teringen i hemmet och efter det 
lär de också sina föräldrar hur 
man sorterar rätt, säger Johan-
na Pesola. 

I läroplanen för årskurser-
na 1-6 ingår att barn undervi-
sas i hur ämnen och material 
som hör till barnens vardags-
liv återvinns och används på ett 
sparsamt sätt. Sorteringsinfor-
mationen i läroböckerna kan 
emellertid vilseleda eftersom 
man i sorteringsanvisningarna i 
böckerna inte tar upp lokala sor-
teringsmodeller. Ingen annan-
stans i Finland sorterar man till 
exempel hushållsavfallet i svar-
ta och ljusa påsar såsom vi gör 

på Ekorosks område. Därför bör 
man begära sorteringsinforma-
tion av Ekorosk.    

Största delen av miljöfostran 
sker ändå hemma. Föräldrarna 
kan med eget exempel visa sina 
barn att sorteringen hör till fa-
miljens vardagsrutiner. Det är 
bra att lära barnen vart avfallet 
ska sättas och till exempel till-
sammans besöka ekopunkten el-
ler återvinningsstationen. Man 
ska ändå beakta att på återvin-
ningsstationen är det säkrare om 
barnen följer händelsen från bi-
len. Genom att delta i sortering-
en lär sig barnen att avfallet inte 
bara försvinner i luften.   Utö-
ver sorteringen är handledning 
i vettig konsumtion och minsk-
ning av avfall en viktig del av 
miljöfostran. Det lönar sig att 
återanvända varor också inom 
huset från ett barn till ett annat 
och att utnyttja lopptorg både 
när man köper och när man av-
står från varor. 

stötestenar 
inom sortering 

Av Ekorosks sorteringsutred-

ning framgår att barnmatsbur-
kar, blöjor och leksaker ofta 
sorteras fel. Utgående från det 
här borde sorteringen i barnfa-
miljer förbättras. 

Barnmatsburkar av glas är av-
fall som hör till glasinsamlings-
kärlen vid ekopunkterna. Fel 
sorterat glas kan inte återvinnas. 
Blöjor ska sorteras i svart påse. 
Man kan också minska på blöj-
förbrukningen genom att över-
gå till tygblöjor. På det här viset 
sparar man ett avfallsberg av cir-
ka 5 000 engångsblöjor per barn. 
Moderna invecklade leksaker är 
en helt annan sak än kor av kot-
tar och därför beror också sorte-
ringen på materialet i leksaken. 
Det lönar sig att ge hela leksaker 
vidare till andra barn eller lopp-
torg. Trasiga leksaker tas emot 
på återvinningsstationerna. En 
träleksak kan läggas i träavfalls-
containern vid återvinningssta-
tionen och plastleksaker sorteras 
till deponiavfall. Batteri- eller 
ackumulatordrivna leksaker ska 
sorteras till elektronikavfallet ef-
ter att ackumulatorn eller batte-
rierna har tagits bort.   

Genom att själva sortera av-

fall rätt lär vi också våra barn att 
sortering är viktigt. Låt oss alltså 
genom eget exempel visa barnen 
till det rätta avfallskärlet.

att fostra sorterande barn

Femteklassisterna i Itälä skola i Jakobstad vet hur avfallet ska sorteras.

Onni 4 år lär sig sortera med sin 
egen sopbil. 

Text och bilder: Annika Haukkasalo



värt att veta
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sorterings-
video inspi-
rerar till 
sortering
Ekorosk har gjort en sorteringsvideo som 
öppnar ögonen för mängden skräp som 
hela tiden uppstår. Sorteringsvideon heter 
Rent vitt bord. Efter att du har sett videon 
vet du hur mycket avfall som produceras 
inom Ekorosks område, varför det lönar 
sig att sortera och hur avfallet ska sorteras. 
Video Fakta Oy har filmat videon.

Besök Ekorosks webbsidor under 
adressen www.ekorosk.fi och titta på 
sorteringsvideon.

Text och bild: Annika Haukkasalo

e-faktura direkt
till nätbanken

I fortsättningen kan du välja att få en elektro-
nisk faktura direkt till din nätbank istället för 
en pappersfaktura. Det är enkelt att ta e-faktu-
ran i bruk via din egen nätbank. När du betalar 
din pappersfaktura byter du faktureringsalterna-
tiv till e-faktura istället. Då ska du uppge refe-
rensnumret som finns på pappersfakturan för att 
vi ska veta vem du är. Då får du en e-faktura 
direkt till din nätbank i fortsättningen. Du får 
alltså ingen pappersfaktura mera. Du förbättrar 
även ditt ekologiska fotspår eftersom både pap-
persmängden och transporterna minskar.

E-fakturan innehåller alla uppgifter och spe-
cificeringar som finns på pappersfakturan. 
Specificeringen får du fram genom en länk på e-
fakturan. Du behöver bara kolla
och godkänna fakturan. 

KÄLLA: 
Hemsidan för Finans-
branschens centralförbund, 
Finanssialan keskusliitto/
E-lasku kuluttajalle (på finska)

ekorosks egen 
vändbara plastkasse

Visste du varför insidan är svart i de 
flesta affärers plastkassar? Affärerna 
har beställt dessa plastkassar med svart 
insida för att underlätta sorteringen i 
hushåll. När inköpen har förts hem 
från affären, lämpar sig plastkassen ut-
märkt som skräppåse. När den svarta 
sidan vänds utåt kan påsen användas 
för sortering av bioavfall. Med den lju-
sa textsidan vänd utåt är påsen lämplig 
för energiavfall.  

Nu har också Ekorosk en egen 
vändbar påse som du kan begära av 
stationsskötarna när du besöker åter-
vinningsstationerna. På påsens sida 
finns sorteringsanvisningarna som en 
påminnelse om vilket avfall som läggs i 
den svarta påsen och i den ljusa påsen.  I sorteringsvideon fylls en rent vitt bord av avfall.

Under hösten har biogasanläggning-
en i Silverstensbukten i Karleby in-
lett rötningen av slambrunnsslam. 
Anläggningen ägs av Ekorosk, Ja-
kobstad och Karleby tillsammans. 
För att få igång rötningsprocessen 
tillsatte man slam från en annan lik-
nande biogasanläggning. 

- Rötningsprocessen kommer for-
tare igång så här. Vi mäter gashalten 

och tar laboratorieprov på rötmassan 
för att kunna avgöra när rötningen 
kommit igång, berättar biogasanlägg-
ningens driftschef Ville Sydänmetsä. 

Gasen samlas i ett gaslager. När 
det finns tillräckligt med metangas 
kommer man att producera el och 
värme för eget bruk. Om elproduk-
tionen överstiger anläggningens egna 
behov kommer man att leda ut elen-

ergin i elnätet. 
Rötresterna centrifugeras i två 

centrifuger och placeras sen på kom-
posteringsområdet intill för efter-
kompostering. Där blandar man ut 
rötresterna med ris och strö för att 
göra blandningen luftigare, så att 
nedbrytningen kommer igång. Slut-
resultatet är kompostmull som man 
kan använda som gödning. 

biogasanläggningen igång

Slambilarna får ett kvitto på hur mycket de levererat, berättar driftschef Ville Sydänmetsä.

Text och bild: Pia Grankvist 

Text: Annika Haukkasalo

Text: Pia Grankvist

ändrade avgifter 
för hushållen

Vid årsskiftet (1.1.2013) ändras avgifterna för 
hushållen. 

Behandlingsavgiften för hushållsavfall blir 
8,82 €/m3 (inkl. moms 24%), dvs. ett 240 l kärl 
kostar 2,12 €/tömning (inkl. moms 24%).

Den fasta avgiften blir 4,13 €/månad (inkl. 
moms 24%) för hushåll med 1-2 invånare och 
5,94 €/månad (inkl. moms 24%) för hushåll 
med 3 eller fler invånare.

Du har 
väl märkt att varje 

faktura har eget referens-
nummer. Använd det 

fakturaspecifika numret 
när du betalar.

Text: Pia Grankvist


