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I Kauhava har man börjat sor-
tera enligt Ekorosks modell 
från och med början av året. 
Vi frågade kauhavaborna vad 
de tycker om den nya sorte-
ringsmodellen. Så här sva-
rade de.

Hur har den nya 
sorterings-
modellen tagits 
emot i Kauhava?

Gallup

Text och bild: Annika Haukkasalo

När Kauhava vid årsskiftet anslöt 
sig till Ekorosks verksamhetsom-
råde innebar det en del ändringar. 

Sorteringen i svarta och ljusa påsar torde va-
ra den största ändringen. Kauhavaborna har 
tillägnat sig sorteringen på ett föredömligt 
sätt. Den snabba utvecklingen av avfallslas-
sen som kommer från Kauhava är ett be-
vis på det här. Hurudan en soppåse ska vara 
är en sak som  kauhavaborna har funderat 
mycket på. Om det här berättar vi i en an-
nan artikel på det här uppslaget.    

Det finns också andra skillnader om man 
jämför med det föregående systemet. Eko-
rosk använder avtalsbaserade avfallstranspor-
ter vilket betyder att fastigheterna får välja 
sin avfallstransportör själv. Vid årsskiftet har 
transportavtal ingåtts flitigt och många valde 
att ingå gemensamma avtal tillsammans med 
grannskapet eller byaföreningen. 

När Kauhava övergick till Ekorosk flytta-
des kommunen samtidigt till Österbottens 
avfallsnämnd. Avfallsnämndens avfalls-
hanteringsbestämmelser utgör grunden för 

Ekorosks verksamhet och avfallsnämnden 
sköter myndighetsuppgifter som till exem-
pel att behandla ansökningar om förlängda 
tömningsintervall. Sopkärlens tömnings-
intervall har också varit ett ämne som dis-
kuterats flitigt i Kauhava. I hela Finland är 
avfallskärlets normala tömningsintervall två 
veckor. Detta föreskrivs i avfallslagen enligt 
vilken bioavfall inte får lagras längre tider än 
två veckor. Man kan emellertid få ett läng-
re tömningsintervall om hushållet kompos-
terar bioavfallet. 

Nya insamlingspunkter 
byggs fortfarande  

I huvudsak bevaras Ekopunkterna på sam-
ma platser som tidigare men avfallskärlen 
har bytts ut till behållare som grävts ner i 
marken. En del av ekopunkterna är ännu in-
te klara eftersom vi väntar på markägarens 
tillstånd eller så är grävandet av behållarna 
inte möjligt vid den tidigare ekopunktplat-
sen. Återvinningsstationen i Kauhava har 
inlett sin verksamhet vid årsskiftet och hus-

hållskunderna får besöka stationen gratis. 
Vi hoppas att allt fler kunder hittar återvin-
ningsstationens tjänster eftersom det hittills 
har varit rätt så lugnt på stationen. Ylihärmä 
får en egen återvinningsstation under som-
marens lopp. 

Till Ekorosks verksamhet hör att ordna 
insamlingskärl även för hushållsavfall från 
fritidsbostäder. Fritidsbebyggelsens avfalls-
kärl har placerats vid återvinningsstationen 
i Kauhava dit ägare av sommarstugor i Kau-
hava kan föra allt sitt avfall. Även stationen i 
Ylihärmä kommer att ha insamlingskärl för 
fritidsbostädernas hushållsavfall. 

Ekorosks avfallsrådgivare har åkt runt i 
Kauhava och bl.a. avfallskärlen har disku-
terats flitigt. Ekorosks rådgivare är anträff-
bara följande gång under stationsdagarna på 
återvinningsstationerna i Kauhava och Kor-
tesjärvi, på Kauhavas sommarmarknad och 
lantbruksutställningen för barn. Vi informe-
rar om evenemangen både på vår webbsida 
www.ekorosk.fi och i lokaltidningar. Kom 
och prata skräp med oss!

Färgen spelar en viktig roll när 
vi talar om soppåsar på Ekorosks 
område. Bioavfallet hör hem-
ma i den svarta påsen och en-
ergiavfallet i den ljusa som inte 
behöver vara vit. För energiav-
fall passar vilken annan färg som 
helst på påsen utom svart. Fär-
gen är viktig därför att vår optis-
ka sorteringsanläggning är blind 
för svart men känner igen alla 
andra färger. På det här viset sor-
terar anläggningen de svarta och 
ljusa påsarna på sorteringsban-
det i olika containers.  

Använd hållbara plastpåsar. 
De ska tåla transport i sopbilen 
hela vägen från avfallskärlet till 
sorteringshallen. Fruktpåsar och 
tunna rullpåsar är för svaga för 
det här ändamålet och går lätt 
sönder på vägen till målet. Nor-
mala inköpskassar lämpar sig 
bra. I butikerna säljs också kas-
sar med svart insida som bra kan 
användas för bioavfall när den 
svarta sidan svängs utåt. Även 
starka rullpåsar är lämpliga för 
ändamålet.  

- Svaga påsar rivs sönder och 
då uppstår löst avfall som stör 
sorteringsprocessen genom att 
skapa stockningar. Detta höjer 
också transportkostnaderna då 
de styrs till fel avfallscontainer, 
berättar Kenneth Punsar som 
är förman för sorteringshallen.

De svarta påsarna behöver 
inte vara biopåsar eftersom på-
sarna avlägsnas under sorte-
ringsprocessen före rötningen av 
bioavfallet. 

Påsarna får inte vara större än 
40 liter. Sopsäckar går inte ef-
tersom de förorsakar stockning-
ar i sorteringsanläggningen. Det 
uppstår mindre bioavfall än en-
ergiavfall. Många vill föra ut den 
luktande bioavfallspåsen ofta-
re än påsen hinner bli full och 
lägger därför bioavfallet i svarta 
små hundbajspåsar.   

Du knyter väl soppåsarna or-
dentligt med dubbel knut så att 
de kommer ända fram till sorte-
ringshallen, och kan sorteras ut-
an att öppna sig.

Kauahavaborna
kan redan sortera

I hurudan påse lägger du 
dina sopor?

HilKKa Koivuluoma: ”Vi har skaf-

fat fler kärl för sortering hemma i 

bilstallet. Min man har redan varit 

en gång och fört saker till återvin-

ningsstationen.” 

Suvi ojanperä ocH  

aapo & oliver pouTanen: ”Lätt 

som en plätt. Jag kunde byta till 

ett mindre avfallskärl eftersom det 

uppstår så lite sopor.”

juKKa-peKKa rinTanen & aada 

järvinen: ”Sist och slutligen har 

allt gått bra trots att jag först trod-

de att det skulle vara värre. Att sor-

tera är ju en bra sak. Det tog bara 

lite länge före den första tömning-

en utfördes.” 

Text och bild: Annika Haukkasalo
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När snön smälter kommer skräpet på ga-
torna fram igen. Under snödrivorna finns 
hundbajs, karamellpapper, snabbmatsför-
packningar, flaskor och burkar. Alla föremål 
som man slänger i naturen är nedskräpning. 
Även tuggummin och cigarettfimpar som 
känns som små och harmlösa skräp är ned-
skräpning. Det tar flera hundra år för plast, 
metall och glas att förmultna i naturen och 
därför kan dum nedskräpning ha långvari-
ga konsekvenser. Var och en av oss kan med 
vår egen verksamhet minska belastning-
en på naturen genom att plocka upp skräp 
från marken och föra det till närmaste av-
fallskärl.    
 

Avfall gratis  
till återvinningsstationen 

Ofta har till och med hushållsmaskiner och 
möbler lagts i närheten av ekopunkterna, 
i diken och på parkeringsplatser. Att läg-
ga avfall på dikeskanter är helt onödigt ef-
tersom Ekorosks återvinningsstationer tar 
emot avfall från hushåll gratis. Lika bra kan 
man alltså föra avfallet ända fram till åter-
vinningsstationen. Kommuninvånare kan 
anmäla nedskräpning till kommunens mil-
jöövervakningsmyndigheter och Karleby 
stads miljötjänster tar också emot anmäl-
ningar dagligen.  

- I synnerhet våren är brådskande tider 
när det gäller nedskräpningsanmälningar. 
Dumpandet av stora avfallsmängder i natu-
ren har ändå minskat avsevärt efter att kar-
lebyborna har fått börja använda Ekorosks 
återvinningsstation gratis, berättar miljöp-
lanerare Risto Koljonen från Karleby stads 
miljötjänster.  

 Bind lasset bra

På vårarna är dåligt bundna billass en vanlig 
orsak till nedskräpning av naturen.  

- Till återvinningsstationerna kommer 
dagligen dåligt bundna lass och då kan en del 
av kundens skräp ha fallit av lasset redan på 
vägen till återvinningsstationen berättar åter-
vinningsstationens förman Stig Kjellman. 

Vid återvinningsstationerna instrueras 
kunderna i hur man binder ett lass bättre ef-
tersom lasset måste tåla även oväntade rörel-
ser och hård blåst. Detta föreskrivs också i 
lagen. Enligt överkonstapel Esko Autio fal-
ler saker inte från lasset om det är lagenligt 
bundet. Lasset får inte heller damma på ett 
störande sätt. Lasset får inte vara bredare än 
släpvagnen och släpvagnens bakljus och re-
flexer måste vara synliga.  

- Det bästa sättet att binda ett lass är att 
använda släpvagnsnät, presenning eller släp-
vagn med kåpa. Fel bundna lass kan ge bö-
ter, smutsa ner miljön och äventyra trafiken, 
instruerar Autio.   

En hink som fallit av lasset är ett tråkigt 
sätt att äventyra den övriga trafiken då det-
ta kunde undvikas genom en liten ansträng-
ning innan man startar.
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En titt på aktuella 
händelser
Efter de inledande svårigheterna har verksamheten i Kauhava börjat 
löpa bra. Informationskampanjen har nått kauhavaborna och insam-
lingspunkterna är nästan klara. Vid årsskiftet fick Kauhava en ny åter-
vinningsstation och stationen i Ylihärmä kommer att färdigställas under 
sommarens lopp.   

Även på andra orter har vi genomfört förnyelser. Återvinningsstatio-
nen i Kaustby flyttade till ny adress i februari och mottagningskapaci-
teten har höjts på flera stationer. Vi har byggt mottagningsplatser för 
farligt avfall på återvinningsstationerna och vid små stationer har vi steg-
vis inlett separat mottagning av stenmaterial som långa tider har förts till 
avstjälpningsplatsen. Vi har minskat mängden deponiavfall också genom 
att effektivera grovsorteringen och i fjol lyckades vi höja återvinningsgra-
den till 94,2 procent.  

I maj ordnar vi de traditionella stationsdagarna på fyra av våra åter-
vinningsstationer. En exakt tidtabell för stationsdagarna hittar du på sida 
åtta. Välkommen på stationsdagarna, njut av serveringen, ta med dig so-
porna och bekanta dig med våra tjänster!

Olli Ahllund
Verkställande direktör
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Allt skräp 
i naturen 
är för mycket
Text: Annika Haukkasalo  Bild: Miljötjänster, Karleby stad 

Du hittar 
kontaktinformation 

till kommunens miljö-
övervakningsmyndighet 

på din kommuns 
hemsida. 
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Besvärligt avfall
Text: Annika Haukkasalo  Bilder: Gun-Marie Wiiz

Grunderna i sortering är enkla. Avfall som brinner hör till energiavfall och avfall som förmult-
nar till bioavfall. Resten av avfallsfraktionerna samlas in enligt material, det vill säga metall 
till metallinsamling, papper till pappersinsamling, glas till glasinsamling osv. Många avfalls-
fraktioner innehåller emellertid flera material. Då avgörs sorteringen enligt hur skadligt av-
fallet är eller efter det material som är lämpligast för återvinning. På det här uppslaget har 
vi samlat sådant avfall som många av oss anser är svårt att sortera rätt. 

BlöjA
I dEn SVARtA PåSEn

Varför? Alla blöjor, bindor och tamponger hör 
hemma i den svarta påsen eftersom avfallet i des-

sa inte är lämpligt att behandla på samma sätt som 
innehållet i de ljusa påsarna. Med hjälp av en sug-
funktion separeras blöjorna från annat innehåll i 

den svarta påsen och behandlas separat.  

     HusHålls- 
pApper

I dEn ljuSA PåSEn 
Varför? Hushållspapper, 

pappershanddukar och ser-
vetter får läggas i den ljusa 

påsen trots att de skul-
le vara våta, smutsiga 

eller inne-
  hålla matrester. 

sKor
dEPOnIAVfAll, 

tIll åtERVInnIngSStAtIOnEn 
Varför? Skor innehåller ofta läder, gummi, PVC-

plast eller till och med alla dessa material. 
På grund av att dessa material är svåra att 

återvinna hör skorna till deponiavfall. 

HårsprAy
dEn tOmmA föRPAcK-

nIngEn tIll mEtAl-
lInSAmlIngSKäRlEt 

VId EKOPunKtEn. 
Varför? Alla tomma spray-

flaskor hör till metallin-
samlingen. Halvtomma 
sprayflaskor är farligt av-
fall och ska föras till åter-

vinningsstationen. 

INsulINpeNNA
tIll APOtEKEt

Varför? Insulinpennans plastdelar sorteras i den 
ljusa påsen men nålarna ska returneras till apo-
teket förpackade i en hård och förslutningsbar 
förpackning. Insulinpennor som nålen fastnat 

i ska föras till apoteket.

BATTerI
tIll InSAmlIngSKäRl I butIKER 
EllER tIll bAttERIInSAmlIngEn 

VId EKOPunKtEn. 
Varför? Batterier och små ackumulatorer kan 

gratis returneras till alla butiker som säljer dem. 
Vid varje ekopunkt finns också ett insamlings-

kärl för batterier. Metallerna i returnerade 
batterier återanvänds och farliga ämnen 

oskadliggörs. 

pApersKAsse

tIll KARtOng-
InSAmlIngEn VId 

EKOPunKtEn 
Varför? Paperskassarna 
hör till kartonginsam-

lingskärlet. Om kartong-
kärl inte finns i närheten av 
ditt hushåll kan du lägga pappers-
påsarna tillsammans med energi-

avfallet i den ljusa påsen. 



MAToljA
I dEn SVARtA PåSEn.

Varför? Du kan lägga matolja i 
den svarta påsen på samma sätt 
som annat bioavfall. Lägg oljan i 
en plastflaska eller låt den sugas 

upp i papper och lägg flaskan eller 
pappret i den svarta påsen. Plasten 
och pappret avlägsnas under sorte-
ringsprocessen före bioavfallet rö-
tas. Du häller väl inte matoljan i 

avloppet!

CHIpspåse

I dEn ljuSA PåSEn
Varför? Plast med aluminiumyta såsom chipspåsar, kaf-
fepaket och karamellpapper är brännbart avfall och läggs 
därför i den ljusa påsen. Dessa förpackningar består hu-
vudsakligen av plast och inuti dem finns endast en tunn 
aluminiumfolie som ger materialet en metallisk färg. Dä-
remot kan yoghurtburkens aluminiumlock och tjockare 

aluminiumprodukter läggas till metallinsamlingen. 

sAfTduNK

I dEn ljuSA PåSEn
Varför? Tomma plastdunkar får läggas 
i den ljusa påsen om de ryms i en 40 li-

ters påse. Större plastdunkar ska föras till 
återvinningsstationen. Dunkar får hel-

ler inte läggas i hushållets avfallskärl utan 
plastpåse eftersom lösa sopor styrs fel på 

sorteringsbandet. 

läppsTIfT
fARlIgt AVfAll, 

tIll åtERVInnIngSStAtIOnEn 
Varför? Gamla använda läppstift och andra kos-
metikaprodukter klassas som kemikalieavfall och 
därför samlas dessa in separat som farligt avfall på 
återvinningsstationerna. Tomma sminkförpack-

ningar kan du däremot sortera enligt materialet dvs. 
plastförpackningar som energiavfall, glasförpack-

ningar till glasinsamlingen och metallförpackningar 
till metallinsamlingen.   

MedICIN

tIll APOtEKEt
Varför? Oanvända mediciner ska all-

tid returneras till apoteket. 
Tomma medicinburkar 
av plast och bubbelplast 

med tunn aluminiumfilm 
sorteras som energiav-
fall. Tomma medicin-
förpackningar av glas 

går till glasinsam-
lingen. 

lAMpA
Lågenergilampor och lysrör: till farligt avfall, åter-
vinningsstationen eller till en butik. 
Varför? Lågenergilampor och lysrör innehåller kvick-
silver som är en giftig tungmetall. På grund av det 
här hör lamporna till farligt avfall. Från och med för-
sta maj tar butiker som säljer lågenergilampor, lysrör 
och led-lampor gratis emot använda lampor. 
Led-lampor: till el- och elektronikskrot, återvin-
ningsstationen eller till butiken. Varför? Led-lampor 
innehåller ett litet kretskort och därför är de elektro-
nikskrot och ska föras till återvinningsstationen eller 
till en butik.  
Glödlampa och halogenlampa: till metalinsamling-
en på återvinningsstationen eller till 
ekopunkten.  
Varför? Glöd- och halogenlampor-
na innehåller inte farligt avfall 
och därför kan de sorteras till 
metallinsamlingen. 

  MApp
dEPOnIAVfAll, 

tIll åtERVInnIngSStAtIOnEn. 
Varför? Plastmappar hör till deponiavfall eftersom största delen av 

dem tillverkas av PVC-plast. En pappmapp kan du lägga i kartong-
insamlingskärlet eller i den ljusa påsen. Ta loss metalldelarna och 

lägg dem separat i metallinsamlings-
kärlet. 

       BoK
tIll PAPPERSInSAmlIngEn 

VId EKOPunKtEn. 
Varför? Böcker med mjuka pärmar kan läggas som så-

dana i pappersinsamlingen. I fråga om böcker med hår-
da pärmar rekommenderar vi att man tar bort pärmarna 

och sorterar bokens insidor 
till pappersinsamlingskär-
let och pärmarna till 
kartonginsam-
lingen.  
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Badrumsrenoveringen är i 
full gång, ett eget hem-
maspa hägrar vid ho-

risonten, alla avloppsrör och 
den gamla badrumstapeten 
åker i en sopsäck tillsammans 
med duschdraperiet för trans-
port till Ekorosk och energiav-
fallet. STOPP! ALLT detta hör 
hemma i deponiavfallet, efter-
som det innehåller PVC och är 
märkt med en triangel med siff-
ran 3 inuti.

Det finns många olika sorters 
plaster. Alla kan inte brännas 
i en förbränningsanläggning. 
PVC är en sådan plastsort som 
hör hemma i deponiavfallet. 
Detta beror på att PVC innehål-
ler klor.   

- Vid Alholmens Kraft frigörs 
klor vid förbränningen av PVC. 
Klor kan tillsammans med an-
dra ämnen bilda salter, som vid 
höga temperaturer förorsakar 
korrosion på ytorna i eldstaden, 
berättar björn åkerlund, drift-

chef vid Alholmens Kraft. Där-
för följer man på Alholmens 
Kraft noggrant med klorhalter-
na i energiavfallet som kommer 
från Ekorosk till förbränning. 

pVC även i kläder  
och sjukvårdsartiklar
PVC är en mycket slitstark plast-
sort som används i många oli-
ka sorters produkter och i olika 
plastblandningar. Den används 
ofta inom byggnadsindustrin 
bl.a. i olika rör, golv- och vägg-
mattor samt som hölje till elek-
triska kablar. Dessutom används 
PVC inom textilindustrin som 
beläggning på textiler. Texti-
ler som innehåller PVC är bl.a. 
regnkläder, möbelklädsel, skor, 
väskor och bälten. Även leksa-
ker och sjukvårdsmaterial består 
av PVC. Plastprodukter av PVC 
är ofta märkta med en symbol 
som består av siffran 3 inuti en 
triangel. 

Sjukvården är ett område som 

behöver slitstarka engångspro-
dukter och då utgör PVC ett 
lämpligt råmaterial. Sjukvårds-
artiklar som innehåller PVC är 
bl.a. vinylhandskar, blod-, urin- 
och droppflaskor, stomipåsar 
och slangar. Allt detta ska alltså 
sorteras som deponiavfall. 

Kundernas insats  
behövs
Problemen med PVC i energi-
avfallet är akuta och därför är 
kundernas insats viktig. Det är 

viktigt att ingen PVC hamnar 
bland energiavfallet. Är du osä-
ker på om plasten är PVC el-
ler inte ska du hellre lägga den 
i deponiavfallet. Redan en liten 
mängd PVC förstör en hel con-
tainer med energiavfall eftersom 
avfallet blandas när det krossas 
vid Ewapower.   

- Det är viktigt att vi kan visa 
att vi har bra material, om vi vill 
att Alholmens Kraft ska ta emot 
vårt energiavfall även i fortsätt-
ningen, säger gustav Vikström 

som är arbetsledare på Ewapo-
wer, där energiavfallet krossas. 

Ekorosks VD Olli Ahllund 
påpekar att det skulle bli dyrare 
för Ekorosk och i slutändan hus-
hållen att föra energiavfallet till 
konventionell förbränning, där 
man bränner bara avfall, t.ex. 
Oulun Energia och Westenergy, 
eller till deponin dvs. soptippen. 

- Det är fördelaktigare att 
samförbränna energiavfallet vid 
Alholmens Kraft. Det betyder 
att ju bättre vi sorterar desto läg-

Triangeln avgör hur 
plasten ska sorteras
– PVC ska i deponiavfallet
Text: Pia Grankvist  Bilder: Pia Grankvist och Annika Haukkasalo

Skölj gärna 
ur matförpackningar 

som innehåller såser och 
marinader. De innehåller 

salt som förorsakar 
rostskador vid 

Alholmens Kraft.

plaster som innehåller 
pVC är deponiavfall

Engångshandskar av vinyl

Mappar, mellanblad och 

transparanger

Kontaktplast

Hårda, klara plastförpackningar

Plastleksaker, badleksaker

Skor, väskor, bälten 

Regnkläder 

Trädgårdslang

Bygglister och -rör

VVS-produkter

Ellister, -kablar och -rör 

Golvmattor och badrumstapet

Alla plastslangar, -flaskor och -påsar från sjukvården



GENOm ENKLA vAL kan konsumenterna och han-

deln hjälpa till att minska på matavfallet, säger FN. 

Varje år går 1,3 miljarder ton mat förlorad, med den 

mängden skulle man kunna föda alla svältande i 

världen. Därför har FN:s livsmedels- och jordbruksor-

ganisation FAO, FN:s miljöprogram UNEP och några 

till startat en kampanj som heter Think.Eat.Save som 

strävar till att minska på matavfallet. 

I de industrialiserade länderna kastas en tredjedel 

av maten pga. konsumenternas vanor och handelns 

rutiner, t.ex. dålig planering av inköpen, kvalitets-

krav på matens form och utseende, bäst före datum 

mm. orsakar stora mängder matavfall. Det är dessu-

tom slöseri med naturens resurser som jordmånen, 

vattenresurserna, jordbrukarnas arbetsinsats och fos-

sila bränslen.   

Kampanjens syfte är att få oss att reagera och 

göra vad vi kan för att minska på matavfallet. Det 

är ett stort globalt problem rent mänskligt sett, men 

också miljömässigt och finansiellt. Var sjunde person 

går och lägger sig hungrig och mer än 20 000 perso-

ner dör dagligen av svält.

På FN:s världsnaturdag den 5 juni uppmärksam-

mar man i år kampanjen Think.Eat.Save genom oli-

ka evenemang.

På butiksdagen när familjen 
Tyni gjort veckans inköp 
lagar mamma Mariakaisa 

en fiskrätt. På det här viset äter 
familjen färsk fisk åtminstone en 
dag i veckan. Genom att plane-
ra veckans maträtter i förväg kan 
Mariakaisa Tyni handla maten 
för familjen på fem personer en 
gång i veckan.

Mariakaisa Tyni skriver sin 
inköpslista på ett gammalt ku-
vert hemma vid köksbordet i Ja-
kobstad.

- På samma gång planerar jag 
vad vi äter varje veckodag, för-
klarar hon och skriver ner veck-
odagarna i högra kanten på 
kuvertet. Vid planeringen utgår 
hon från den varma rätten, fa-
miljen äter kött, höna och korv 
några gånger i veckan. I kuver-
tets vänstra kant skriver hon in-
köpslistan.

- Jag listar varorna på inköps-
listan i ungefär samma ord-
ning som de finns i butiken. Jag 
handlar för det mesta i samma 
market, förklarar Mariakaisa Ty-
ni. När hon skriver inköpslis-
tan beaktar hon också familjens 
olika aktiviteter under veckan, 
och vem av föräldrarna som ko-
kar maten vilken dag. På det här 
viset får båda göra de maträtter 
som de gillar.

 sparar tid och pengar

Allt började under de sex år som 
Mariakaisa Tyni var hemma 
med barnen.

- Först ville jag spara pengar, 
men nu när jag heltidsarbetar 
igen har jag märkt att jag också 
sparar tid med det här. Butiksbe-
söket går snabbare när inköpslis-
tan är systematiskt upplagd och 
färskvarorna kompletterar vi en 
eller två gånger i veckan. När 
matlagningen planeras systema-
tiskt uppstår inte heller onödigt 
matavfall.

Familjens far Erno Tyni har 

skiftarbete och tar ofta matres-
terna med sig som matsäck till 
arbetet.

- När jag var hemma, gjorde 
jag alltid så mycket mat till mid-
dagen att jag kunde värma upp 
resterna som lunch till barnen 
följande dag. Nuförtiden behöver 
jag inte längre göra så eftersom 
barnen äter i skolan och på da-
gis. Därför gör vi vanligtvis bara 
så mycket som vi äter på en gång. 
Jag tycker att färsk mat smakar 
bäst, konstaterar Mariakaisa Ty-
ni. Hon fryser alltså inte ner fär-
dig mat särskilt ofta. Istället fryser 
hon ner bröd och rått kött.

- Jag kan lägga också extra-
prisvaror i frysen, tillägger hon. 
Nedfrysningen ökar matens 
hållbarhet trots att Mariakaisa 
Tyni nog kontrollerar produk-
ternas bäst före datum redan i 
butiken.

Att göra inköp för en vecka i 
taget underlättar livet i barnfa-
miljen så mycket att Mariakaisa 
Tyni är beredd att dra ner på sin 
favoritsysselsättning.

- Jag tycker om att baka men 
gör det mera sällan, eftersom jag 
inte har alla ingredienser hem-
ma, och inte vill åka och handla 
enkom för det, konstaterar hon. 
Men samtidigt tillägger hon att 
hon alltid kan göra pannkakor 
om de får oväntade gäster. När 
det gäller varor som de använ-
der mera sällan och som tar slut, 
skriver Mariakaisa Tyni upp 

dem på en annan lista som hon 
har på kylskåpsdörren.

- Jag gör sällan enskilda in-
köp. Om vi inte har mjölk så det 
räcker till frukosten så dricker vi 
saft och det gillar ju barnen. Men 
tack och lov så är jag rätt bra på 
att räkna ut hur mycket mjölk 
vår familj dricker under en vecka 
konstaterar hon till slut.

re avfallsavgifter har vi. Kunder-
na har därför konkret nytta av 
sortering, säger Ahllund. 

Vid samförbränning ersät-
ter man ett bränsle som t.ex. kol 
med återvinningsbränsle. Där-
för är kraven på avfallets kvalitet 
högre än vid konventionell för-
bränning.

- Energiavfallet från Ewapo-
wer ersätter årligen ca 16.000 
ton stenkol vid Alholmens 
Kraft, berättar Björn Åkerlund. 
Det blir 533 lastbilslass energi-
avfall, då varje lass i medeltal vä-
ger 30 ton. Istället för stenkol 
som transporterats långa vägar 
från andra länder, körs ener-
giavfallet 10 km från Pirilö till 
Alholmen i Jakobstad. Själva rå-
varan dvs. energiavfallet samlas 
upp i närområdet inom en radie 
på ca 100 km.    

Kvalitetskraven vid Alhol-
mens Kraft förutsätter att PVC 
avlägsnas ut energiavfallet. 

- För stora mängder PVC le-
der till att samarbetet äventyras, 
konstaterar Ahllund. Även av-
fallslagen föredrar att vi utnyttjar 
energiavfallet som återvinnings-
bränsle istället för att skicka allt 
avfall till avfallsförbränning med 
sämre verkningsgrad och större 
behov av rökgasrening.   

plocka ur pVC
Föremål av PVC förekommer 
i både ljusa påsen och i energi-
avfallet från återvinningsstatio-
nerna. Detta går att undvika om 
vi alltid sorterar PVC som de-
poniavfall och för det till åter-
vinningsstationen. En lista med 
exempel på föremål som inne-
håller PVC finns i faktarutan 
här intill. Ekorosks stationsskö-
tare står även till tjänst med in-
formation och hjälp om man är 
osäker. Om de hinner kontrol-
lerar stationsskötarna dessutom 
allt avfall som ska läggas i en-
ergicontainern på stationerna, 
för att kunna plocka bort före-
mål som innehåller PVC. PVC-
märkningen saknas ibland och 
då är det svårt att veta om en 
sak innehåller PVC eller inte. 
Vår personal har utbildats för att 
känna igen PVC-produkter.  

- Vi kollar kundernas på-
sar och sopsäckar för att kunna 
plocka bort PVC ur energiavfal-
let, t.ex. skor, det är vår arbets-
uppgift, berättar fältförman Stig 
Kjellman. Det gagnar oss alla 
att vi lägger föremål av PVC i 
deponiavfallet, eftersom det be-
tyder att vi kan leverera energi-
avfall till Alholmens Kraft även 
i fortsättningen, och det är den 
absolut förmånligaste lösningen 
för Ekorosk och dess kunder.  

äter den färska fisken först

FN: Släng inte maten
Text: Pia Grankvist 

Text och bild: Pia Grankvist

eerika 3 år och Matleena 5 år hjälper 
ivrigt sin mamma Mariakaisa Tyni att 
skriva en inköpslista för hela veckan.
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Grillning och sortering

Årligen brukar Ekorosk ordna stationsdagar på sina återvinnings-
stationer. I år står Kaustby, Ullava, Kauhava och Kortesjärvi i tur. 
Under stationsdagarna grillar vi korv och du kan ställa frågor om 
sortering som du funderat på. Samtidigt kan du ta med dig sopor 
från vårstädningen hemma eller på sommarstugan. UFF-organisa-
tionen deltar i stationsdagarna med sin egen insamlingsbil dit du 
kan föra extra kläder, skor, accessoarer, sportredskap och heminred-
ningstextilier som samlats i skåpen. Tidtabellen för stationsdagarna 
är följande: Välkommen! 

27.5. Kaustby kl. 12-18, Ampumaradantie 10
28.5. Ullava kl. 14-18, Toholammintie 71
29.5. Kauhava kl. 12-18, Salokuja 5
30.5. Kortesjärvi kl. 14-18, Ollinkankaantie 94

Text och bild: Annika Haukkasalo

I år ordnas den traditionella värmeljus-
jakten 1.11.2013-31.1.2014. Kampan-
jen är riktad till skolklasser i lågstadier. 
Under värmeljusjakten samlar skolklas-
serna använda värmeljuskoppar och den 
klass som samlat mest värmeljus per elev 
vinner första priset. Alla deltagare belö-
nas med en liten gåva trots att de inte vin-
ner.  

I värmeljusjakten fäster vi upp-
märksamheten på ett så litet avfall som 
värmeljuskoppar. Genom att samla vär-
meljuskoppar aktiveras skoleleverna till 
att ge akt på sina konsumtions- och sor-
teringsvanor. Trots sin ringa storlekt är 
värmeljuskopparna av aluminium en 
värdefull returråvara för metallproduk-
ter eftersom aluminiumet kan utnyttjas 

gång på gång. Av de 576 000 värmeljus-
kopparna som samlades under Ekorosks 
senaste värmeljusjakt kan man tillver-
ka över 30 000 nya dryckesburkar. Även 
små sorteringsgärningar har alltså stor 
betydelse.

Samtidigt uppmuntrar värmeljus-
jakten till kreativitet och bildande av 
nätverk. Skolorna har gillat tävling-
en eftersom den ökar kamratandan i 
klassen då alla barn har ett gemensamt 
mål.  

Anmälningar tas emot i november. 
Klassen kan anmäla sig till tävlingen per 
e-post till adressen johanna.pesola@eko-
rosk.fi. Meddela skolans namn, årskurs 
inklusive elevantalet och kontaktperso-
nens uppgifter.

uFF:s insamlingskärl 
på kommande
 
Text: Pia Grankvist  Bild: UFF

FÖrENiNGEN UFF kommer att placera ut in-

samlingskärl för kläder runt om Ekorosks verk-

samhetsområde i slutet av sommaren. Alla 

kommuner kommer att få insamlingskärl. Fö-

reningen UFF sköter själv om underhållet av 

kärlen. Det kan alltså snart finnas ett nytt in-

samlingskärl för kläder på din hemort. 

UFF rf är en allmännyttig finländsk före-

ning, som stöder biståndsprojekt. UFF tar emot 

rena och användbara kläder för vuxna och 

barn, skor och hemtextilier. UFF har 15 buti-

ker främst i Södra Finland där en del av klä-

derna som kommer till återvinningen säljs. UFF 

har en sorteringscentral för kläder i Klövskog 

och där sorteras kläderna för olika användning-

sändamål: kläder som säljs i Finland, sådana 

som går till UFF:s systerorganisationer i Afrika 

medan vinterkläder och skor sänds till de bal-

tiska länderna. 

nya återvinnings-
stationer 
KauHava SaloKuja 5
Öppnades i januari 2013
Öppen måndagar kl. 14-18 och onsdagar 

kl. 12-18 och den andra lördagen i månaden 

kl. 10-13. Sommartid 1.4.-30.9. måndagar 

förlängd öppettid kl.12-18.

KauSTBy ampumaradanTie 10
Stationen flyttade till en ny plats 
i februari 2013
Öppen måndagar och onsdagar kl. 14-18 och 

den sista lördagen i månaden kl. 10-13. 

Sommartid 1.4.-30.9. måndagar och onsdagar 

förlängd öppettid kl.12-18.

yliHärmä puurTajanTie 8
Öppnas under sommarens lopp år 2013
Öppen fredagar kl. 14-18 och den fjärde 

lördagen i månaden kl. 13-10.

Jakten på värmeljuskoppar startar igen

Kundrådgivaren johanna pesola bju-

der in skolorna att delta i Värmeljusjak-

ten igen!

Finn fem sorteringsfel!
På den bifogade bilden har man helt glömt sorteringsanvisningarna. 
Bilden innehåller sammanlagt fem sorteringsfel. 
Hittar du alla fel på bilden? 

Text: Annika Haukkasalo  Bild: Johanna Pesola

De rättA SvAren till BilDuPPgiften, Sväng På tiDningen:

       •   Soppåsen är inte ihopknuten. Påsarna ska alltid knytas ihop så att sopor-

na hålls i påsen tills de svarta och ljusa påsarna har sorterats från varandra 

av den optiska sorteraren i sorteringshallen utgående från påsens färg. 

•   I den svarta påsen finns livsmedelsförpackningar som hör hemma 

i den ljusa påsen.

•   Pizzalådan har kastats som sådan i hushållsavfallskärlet. Lösa so-

por får inte läggas i hushållsavfallskärlet. Soporna ska sorteras i svarta 

och ljusa påsar. Lösa sopor vållar stockningar i sorteringsanläggningen och 

styrs fel på sorteringsbandet. 

• Avfall har också kastats bredvid avfallskärlet. Att lämna soporna bredvid av-

fallskärlet är nedskräpning. Avfallet som ligger bredvid kärlet ska föras till åter-

vinningsstationen.

• En sopsäck med sopor har lagts i avfallskärlet. Hushållsavfall ska läggas i högst 

40 liters soppåsar. Större påsar förorsakar stockningar i anläggningen. 

Bild: Wiizart


