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Bioavfall i svart påse

FÅR LÄGGAS 
I SVARTA PÅSEN
- Matrester utan förpackning
- Blöjor och bindor
- Strö från smådjur (t.ex. kattsand)
- Tepåsar och kaffesump med filter 

FÅR INTE LÄGGAS 
I SVARTA PÅSEN
- Förpackningar, textiler, hushållspapper, konserv-
burkar, glasburkar, keramik, folie, batterier, mediciner och sprutor

I eget avfallskärl

tIll återvInnIngsstatIonen

tIll ekopunkten

Sortera så här

Glas

FÅR LÄGGAS I 
GLASINSAMLINGEN 
Glasflaskor och -burkar
FÅR INTE LÄGGAS 
I GLASINSAMLINGEN 
Porslin, glaskärl, kristallglas, 
speglar, fönsterglas, lampor, 
kosmetikaförpackningar

Metall

FÅR LÄGGAS 
I METALLINSAMLINGEN
Konservburkar, lock, korkar, aluminium- 
formar, folie, tomma och torra mål- 
burkar, tomma aerosolflaskor, kastruller 
och stekpannor, bestick, askkoppar 
FÅR INTE LÄGGAS 
I METALLINSAMLINGEN 
Förpackningar med farligt avfall, 
tryckförpackningar 

papper

FÅR LÄGGAS 
I PAPPERSINSAMLINGEN
Tidningar, reklampost, telefon- 
kataloger, böcker med mjuka pärmar, 
kopieringspapper, teckningsblock, 
kuvert, vita papperskassar  
FÅR INTE LÄGGAS 
I PAPPERSINSAMLINGEN
Vått eller smutsigt papper, kartong, 
brunt papper eller papperskassar, 
presentpapper, hushållspapper

Batterier

FÅR LÄGGAS 
I BATTERIINSAMLINGEN
Batterier, mobilbatterier och 
andra små ackumulatorer
FÅR INTE LÄGGAS 
I BATTERIINSAMLINGEN
plastpåsar

KartonG     
(bara en del av ekopunkterna)

FÅR LÄGGAS 
I KARTONGSINSAMLINGEN
Korrugerad kartong, kartongburkar
och -förpackningar, papperspåsar, 
engångskärl, hylsor från WC- och 
hushållspappersrullar, omslag från 
kopieringspapper 
FÅR INTE LÄGGAS 
I KARTONGSINSAMLINGEN 

Våt eller smutsig kartong, plastpåsar, 
styrox, plastförpackningar

plast   
(bara en del av ekopunkterna)

FÅR LÄGGAS 
I PLAST-
INSAMLINGEN 

Tomma och rena 
plastförpackningar 
för livsmedel, plastpåsar, 
plastflaskor och -burkar, 
kanistrar, styrox
 

FÅR INTE LÄGGAS 
I PLASTINSAMLINGEN
Smutsiga förpackningar, PVC-plast, 
förpackningar som innehåller rester av 
farligt avfall, andra plastprodukter 

FÅR FÖRAS TILL ÅTERVINNINGSSTATIONEN
Energiavfall
Trä  
Metall 
Glas 
Papper 
Kartong 
Farligt avfall 
El- och elektronikskrot 
Deponiavfall

enerGiavfall i ljus påse

FÅR LÄGGAS 
I LJUSA PÅSEN
- Tomma livsmedelsförpackningar (plast, papper, kartong, styrox)
- Hushållspapper
- Små plastföremål, t.ex. diskborstar och tandborstar
- Textiler 

FÅR INTE LÄGGAS I LJUSA PÅSEN
Matrester, blöjor, glasburkar, konservburkar, folie, keramik, 
skor, PVC-plast, läderprodukter, batterier, mediciner, sprutor

I glasinsamlingen vid ekopunkterna får man lägga bara förpackningsglas, 
dvs. glasflaskor och -burkar. Speglar, porslin, glaskärl, fönsterglas och 

andra glasprodukter ska föras till återvinningsstationen.  

FÅR INTE FÖRAS 
TILL ÅTERVINNINGSSTATIONEN
- Mediciner, sprutor, kvicksilvermätare (till apoteket)
- Sprängämnen, patroner, vapen (ta kontakt med polisen)
- Fyrverkerier, nödraketer (returneras till försäljaren)
- Däck (till däckfirmor och återvinningsstationerna 
 i Jakobstad, Karleby och Kauhava) 
- Bilar (till bilskroten)
- Bioavfall (i svarta påsen)
- Döda djur (enligt djurläkarens anvisningar)

Du kan minska på mängden avfall i din 
egen soptunna genom att föra förpack-
ningsavfallet till ekopunkten. Läs mera 

om förpackningsavfallet på sida 8.

Stenmaterial 
samlas in skilt 

på återvinnings-
stationerna numera. 
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text: Pia Grankvist  Bild: Björn Stjernvall

servicen utvecklas
Att utveckla avfallshanteringen är ett långsiktigt arbete. EU fastställer 
de allmänna målen, som konkretiseras med nationell lagstiftning. Vid 
årsskiftet kommer två förändringar som är viktiga för Ekorosks verk-
samhet. Förbudet att deponera organiskt avfall, det vill säga brännbart av-
fall, minskar avsevärt på avfallsmängderna som går till deponin. Endast  
1-2 % av hushållens avfall kommer att gå till deponin i framtiden. Produ-
centansvaret på förpackningar kommer att märkas då ca 15 nya ekopunk-
ter och punkter för insamling av kartong skapas. Förändringen kommer 
att öka återvinningen av avfall. För konsumenterna märks förändring-
en bland annat då sorteringsanvisningarna blir noggrannare. Med tiden 
kommer en allt större del av förpackningsavfallet (pappers- och kartong-
förpackningarna samt plasterna) att sorteras skilt. Mera om detta på sida 
2 och sida 8. 

Den största och synligaste förändringen blir överföringen av drygt 50 
ekopunkter till producentorganisationerna, dessa utrustas med insam-
lingskärl för kartong. Nästa år kan du lämna bland annat mjölk- och saft-
burkar, kex- och flingförpackningar, mjölpåsar, pizzalådor, äggkartonger 
och omslagspapper till kartonginsamlingen. Jakobstad och Karleby kom-
mer också att få några insamlingskärl för plast, dit du kan föra bland an-
nat plastförpackningar för livsmedel, plastflaskor, kanistrar, styrox med 
mera. Du kan förstås också lägga kartong- och plastförpackningarna i lju-
sa påsen, och lägga den i den egna soptunnan också i fortsättningen. Men 
genom att använda ekopunkterna mera kan du minska på mängden avfall 
som du lägger i din egen tunna, och därmed minska på dina egna kostna-
der för avfallshanteringen, se tipsen i artikeln här intill. 

I maj behandlade avfallsnämnden Ekorosks förslag om att övergå till ett 
så kallat tvåfackssystem. Förslaget förkastades, men det har lämnats in ett 
besvär och Vasa förvaltningsdomstol kommer att ge ett utslag om besväret 
till våren. Då kan Ekorosk fortsätta att utveckla behandlingen av hushålls-
avfall. Det är Ekorosks mål att göra avfallshanteringen mera mångsidig 
och erbjuda konsumenterna chansen att själv välja den service som pas-
sar dem. Mera om detta på sida 6. Till exempel i Vasatrakten erbjuds hus-
hållen redan insamling i fyra fack utan extra kostnad. Det är sannolikt att 
dylika lösningar ökar i framtiden och blir vanligare i hela landet. Också 
på Ekorosks område utreds liknande möjligheter att förbättra servicen. 

Jag önskar alla våra läsare en bra höst.

Olli Ahllund, verkställande direktör
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Har du rätt storlek på din sop-
tunna? När soptunnan töms 
ska den vara fem före full, in-

te halvfull eller överfull. Om din sop-
tunna bara är halvfull löns det att byta 
till ett mindre kärl, eftersom avfallets be-
handlingskostnad faktureras enligt kärlets 
storlek. Du kan också minska mängden 
sopor som du lägger i soptunnan genom 
att sortera dem, och föra papper, glas och 
metall till ekopunkten. Österbottens av-
fallsnämnd meddelar att man räknar 30 li-
ter/person/två veckor som en tumregel för 
storleken på soptunnan. Om du hyr ett 
kärl av soptransportören kan du meddela 
honom att du vill byta tunna, så sköter han 
om saken och meddelar detta till Ekorosk.  

Du kan dela soptunna med 
din rågranne eller flera nära 
grannar, s.k. gemensamt av-

fallskärl. Då delas både transport- och 
behandlingskostnaden mellan de hus-
håll som använder tunnan. Kostnaderna 
kan delas på det sätt som hushållen öns-
kar, dvs. ett litet hushåll kan ha en min-
dre andel i den gemensamma soptunnan 
än ett större hushåll.  Om det här känns 
som en vettig lösning, så ska du hämta 
en blankett för Anmälan om gemensamt 
avfallskärl från avfallsnämndens hemsi-
da www.ekoso.fi, eller kontakta miljö-
sekreteraren i din hemkommun som 
också har dessa blanketter. Fyll i blan-
ketten med allas underskrifter och ange 
storleken på allas andelar. Skicka sen in 
den till Österbottens avfallsnämnd.   

Ett tredje sätt att minska på 
avfallsfakturan är att kompos-
tera bioavfallet, dvs. matres-

terna. Detta betyder att du endast lägger 
ljusa påsar med energiavfall i din soptun-
na. Det här betyder att din tunna behöver 
tömmas endast en gång i månaden, vilket 
betyder att dina kostnader för sophante-
ringen halveras. Om det här väcker ditt 
intresse behöver du bara en värmeisolerad 
kompostor för bioavfallet, och så ska du 
fylla i och lämna in en Anhållan om för-
längt tömningsintervall till Österbottens 
avfallsnämnd. Blanketten finns på avfall-
snämndens hemsida www.ekoso.fi, även 
kommunens miljösekreterare har dem.

Du kan minska på avgiften 
för transporten av soporna till 
Ekorosk genom att jämföra 

olika soptransportörers avgifter sinsemel-
lan. Du hittar kontaktuppgifter till alla 
transportörer på Ekorosks hemsida www.
ekorosk.fi under rubriken entreprenörer. 

Det femte och sista möjligheten 
att minska på avgifterna för di-
na sopor är att kontrollera med 

transportören om du får lägre tömnings-
avgift ifall du köper egen soptunna. Vissa 
transportörer har billigare tömningsavgift 
om du har egen tunna, medan andra trans-
portörer har samma pris för tömning av bå-
de privata tunnor och deras egna tunnor. 
Kontakta din transportör för mera uppgif-
ter. Kontaktuppgifterna finns på www.eko-
rosk.fi under rubriken entreprenörer. 

Fem tips på hur 
du kan minska 
på avfallsfakturan

I dessa spartider vill vi ge några tips på hur 
du kan minska på avgifterna för dina sopor. 
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text: Annika Haukkasalo  Bilder: Seppo Leinonen

I vinter sprider Ekorosk kunskap om sortering genom roliga 
kampanjer i skolorna. Med hjälp av information och lekfulla 
tävlingar tar vi upp sortering och minskning av avfallet. 

Den nya kampanjen 
Inget spill lyfter upp 
minskning av mat-

avfallet.
- Det finns stor mängder 

matavfall. Varje finländare kas-
tar bort ca 25 kg mat varje år. 
Därför är det hög tid att ta tag 
i frågan, berättar Johanna Pe-
sola som är ansvarig för kam-
panjen. 

Förutom en minskning av 
avfallet är också sortering-
en viktig, då avfallet redan 
uppstått. Sorteringen beto-
nas i den traditionella Vär-
meljusjakten, som fäster vikt 
vid även små sorteringsgär-
ningar.

- Vi ordnar Värmeljusjak-
ten vartannat år och det ver-
kar passa skolorna på basis av 
den feedback vi får. Skolor-
na i området känner redan till 
den här kampanjen, konstate-
rar Pesola.

Målsättning  
inget spill

Ekorosk utmanar lågstadie-
skolorna inom sitt område 
att minska på mängden mat 
som kastas bort. Kampan-
jen Inget spill har som mål 
att minska på bioavfallet, och 
den ordnas under den euro-
peiska kampanjveckan Euro-

pa minskar avfallet 23–27.11. 
Eleverna uppmanas att ta ba-
ra så mycket mat som de or-
kar äta, och att äta upp den i 
lugn och ro. Kökspersonalen 
i skolor som deltar väger det 
bioavfall som uppstår under 
veckan. 

Vinner gör den skola som 
producerar minst bioavfall i 
förhållande till antalet elever. 
Eleverna i vinnarskolan belö-
nas med glass, medan alla elev-
er som deltar i kampanjen får 
en linjal gjord av gamla cd-ski-
vor. Dessutom lottas present-
kort ut blad kökspersonalen i 
de skolor som deltar.

Ekorosk ordnar kampanjen 
i samarbete med avfallsbola-
gen Lakeuden Etappi, Stor-
mossen och Vestia. 

Värmeljus jagas  
för femte gången

Värmeljusjakten är en känd 
kampanj inom Ekorosks områ-
de, där lågstadieklasser samlar 
in använda värmeljuskoppar. 
Vi ordnar Värmeljusjakten för 
femte gången den här vintern 
och tävlingstiden är 1.11.2015-
31.1.2016. Den skolklass som 
har samlat in mest värmeljus-
koppar per elev vinner.

Avsikten med kampan-
jen är att fästa uppmärk-
samhet vid möjligheterna att 
återvinna värmeljuskoppar-
na och därmed även vid vik-
ten av sortering av även små 
avfallsmängder. Värmeljus-
kopparna tillverkas av alumi-
nium och det är en värdefull 

råvara inom metallindustrin, 
eftersom dess kvalitet in-
te förändras vid återvinning. 
De flesta metallförpackning-
ar innehåller över 25 % åter-
vunnen metall. Under den 
förra Värmeljusjakten som 
Ekorosk ordnade 2013–2014 
samlades 631 124 värmeljus-
koppar in, och i hela landet 
samlades 8,6 miljoner värme-
ljuskoppar in. Av den mäng-
den aluminium kan man 
tillverka till exempel 576 000 
nya dryckesburkar. Den klass 
som vinner får en upplevel-
sedag i Jakobstad och varje 
skola som deltar får ett akti-
vitetspaket för elevernas ras-
ter. Värmeljusjakten har egna 
hemsidor www.tuikkujahti.fi 
(även på svenska).

Aktiviteter kring 
avfall i skolorna

Kampanjen Inget spill utmanar skolorna att minska mängden avfall som hamnar i soporna. Målet är förstås en rund nolla.
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Kokkotyö-stiftelsens 
hantverksverkstad 
har nyligen färdig-

ställt en ny produkt. Det är 
en stilig matta, som väntar på 
någon som kan ta den i se-
rieproduktion och en lämp-
lig försäljningskanal för att nå 
konsumenterna. Trots att mat-
tan är ny har dess väv redan 
en färggrann historia. Mattan 
är tillverkad av återvunna t-
skjortor, som Kokkotyö-stif-
telsen får in via sin insamling. 
Det kommer mycket kläder 
till insamlingen och alla hit-
tar inte någon köpare i åter-
vinningsbutikerna. Därför har 
man utvecklat nya produkter 
av använda t-skjortor. 

- Vi får in råmaterial till 
Kokkotyö-stiftelsens produk-
ter via vår egen återvinnings-
verksamhet. Gamla saker får 

ett nytt liv som en ny produkt 
av returmaterial, berättar Ste-
fan Wicklén som arbetar med 
utveckling av affärsverksam-
heten på Kokkotyö-stiftelsen.  

Cirkulera material

- Av de saker som Kokkotyö-
stiftelsen tar emot kan en del 
säljas i befintligt skick i åter-
vinningsbutikerna. Men ing-
en köper en lädersoffa med 
sprucket läder, å andra sidan 
kan den mycket väl använ-
das som råmaterial, fortsätter 
Wicklén.

När man ska tillverka nya 
produkter av returmaterial, 
krävs det att man har tillgång 
till stora mängder råmaterial. 
Det löns inte att planera nya 
produkter av enstaka föremål. 

- För tillfället använder vi 
mest återvunna jeans, läder, 

trä och t-skjortor som retur-
material. Vi får in mycket så-
dant material, men det behövs 
också i växande grad så att vi 
kan garantera fortsatt produk-
tion, berättar Kokkotyö-siftel-
sens produktionschef Jukka 
Lahti.

Från idé  
till färdig produkt

En färdig produkt går genom 
många skeden. 

- När det kommer in 
mycket av ett visst materi-
al till återvinning, börjar vi 
fundera på en användning 
för det. Å andra sidan mås-
te vi tänka på framtiden och 
fundera vad det finns efter-
frågan på, funderar Wicklén.

Produkterna föds genom 
samarbete. Nån får en im-
puls nånstans, man förbättrar 

idén tillsammans och till slut 
har man en produkt som pas-
sar in i stiftelsens verksamhet. 

- Kokkotyö-stiftelsens pro-
dukter tillverkas av dem som 
är på arbetsträning, målet är 
att förbättra sysselsättningen 
för dem som arbetstränar. Ar-
betet fördelas enligt deras be-
hov och funktionsförmåga, 
berättar verkställande direk-
tör Margita Lukkarinen.    

Produkten måste uppfyl-
la vissa kriterier, så att den 
kan marknadsföras. I det-
ta skede anlitas en formgiva-
re, som funderar tillsammans 
med handledarna och de som 
arbetstränar, hur produkten 
ska bli funktionell.

- Ibland kan det ta ett 
halvt år och 12 olika proto-
typer, innan vi har en färdig 
produkt. Under den resan 
lär man sig hela tiden nå-
got nytt. Mattan av t-skjor-
tor skapades på tre veckor. 
Det var mycket givande att 
utveckla den. De som ar-
betstränar gav förbättrings-
förslag och utvecklade idén 
vidare. De förband sig bättre 
till projektet då de fick delta i 
produktens utveckling redan 
från början. Det är helt cen-
tralt vid arbetsträning, säger 

Kokkotyö-siftelsens formgi-
vare Andreas Haals glatt. 

Återvunnet material 
som råvara

Innan mattan av t-skjortor 
är klar, så har t-skjortorna 
tvättats, sorterats enligt färg, 
klipps i strimlor och vävts 
ihop. Råvaran plockas ur den 
inkommande materialmäng-
den och väljs ut så att slutpro-
dukten ska bli högklassig. 

- Det är en stor utmaning 
att använda återvunnet ma-
terial som råvara, därför att 
materialet är olika hela tiden. 
Å andra sidan blir varje mat-
ta ett unikt handarbete, trots 
att de serieproduceras, berät-
tar Haals. 

Nya material tas ständigt 
till vara vid Kokkotyö-stiftel-
sen och man funderar på hur 
de kan användas. 

- Vi lär oss hela tiden att 
kombinera nya material, som 
annars skulle gå till spillo. Vi 
har redan nya prototyper för 
fler produkter, som består av 
pärmar från gamla böcker, lä-
der från gamla lädersoffor och 
gamla knappar, avslöjar Lahti. 

Tack vare innovativa tankar 
som den här cirkulerar saker 
länge innan de blir avfall.

Ekorosks insamlingspunkter får ibland motta allt-
för bra saker, som ännu inte borde sluta som avfall. 
Många saker kunde ha en framtid via återvinnings-
centralerna och dit uppmanar vi folk att föra bra 
saker.

text och bild: Annika Haukkasalo

En ny produkt av återanvänt 
material – mattans historia

Formgivaren Andreas 

Haals visar hur gamla 

t-skjortor vävs 

till mattor. 
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Förändringar kan vara 
skrämmande och ar-
betsdryga, men vi mås-

te våga lyfta blicken och se 
in i framtiden. Det gäller bå-
de Ekorosk, medborgarna och 
transportörerna.

- Vi måste ta reda på vilka 
nyheter och risker nya tider 
medför för behandlingen av 
avfallet, och utgå från det, sä-
ger Hagström. 

Han menar att vi inte kan 
köra på i gamla hjulspår ba-
ra för att det känns välbekant 
och tryggt. Att låta sig invag-
gas i tron att allt kan fortsätta 
som förut öppnar bara dörren 
för erövrarna.

- Då öppnar vi dörren för 
stora internationella bolag 
som mer än gärna blandar sig 
leken, konstaterar Hagström, 
och menar att vi måste dis-
kutera framtidsutsikterna för-

utsättningslöst utan dolda 
motiv. 

Därför ska fokus för dis-
kussionen ligga på de framtida 
möjligheterna för behandling 
av avfallet, inte på påsarnas 
färg eller soptunnans utseen-
de.   

Bror Hagström uppma-
nar oss att öppna ögonen och 
konstatera faktum, sopbilar 
med två fack kör redan på vå-
ra gator. 

- De tekniska förutsätt-
ningarna för hantering och 
behandling av avfallet har ut-
vecklats, vilket betyder att vi 
har en ny situation som kräver 
att vi alla tänker om, påpekar 
Hagström. 

Följer med tiden

Hagström var själv i tiderna 
med om att utveckla det pås-

system som vi har idag, och 
han skrattar när han konfron-
teras med påståendet att han 
bytt sida från förespråkare av 
svarta och ljusa påsar till två-
fackskärl.     

- Jag följer med tiden, svarar 
Bror Hagström. Han tillägger 
att han än idag är mycket stolt 
över systemet med svarta och 
ljusa påsar, som skapades ut-
gående från områdets behov 
av Ekorosks första vd Henry 
Nygård. 

- Vår vision var att skapa ett 
system som gör det möjligt att 
återvinna så mycket som möj-
ligt av avfallet till en för med-
borgaren vettig avgift, och det 
måste vara vår ledstjärna än 
idag, konstaterar Bror Hag-
ström. 

Besvär  
mot avfallsnämnden

Bror Hagström har som pri-
vatperson besvärat sig mot 
Österbottens avfallsnämnd till 
Vasa förvaltningsdomstol. 

- Besväret gäller två saker, 
avfallsnämndens samman-
sättning och eventuellt jäv. 
Jag vill betona det här, säger 
Hagström, som märkt att all-
mänheten kopplat ihop hans 
besvär med avfallsnämndens 
reaktion på Ekorosks förslag 
om två fack för avfallet. 

Hans bakomliggande mo-
tiv är alltså lagens helgd, och 
inte svarta och ljusa påsarnas 
existens.

- Jag kan inte tåla att man 
gäckar lagen på det här sättet, 

säger han, och menar att den 
ena av Jakobstads represen-
tanter i avfallsnämnden, soci-
aldemokraternas Ulla Hellén 
har lånat ut sitt namn till av-
fallsnämnden för att lagen om 
könskvoter i offentliga organ 
ska uppfyllas. Medan man in-
om partiet beslutat att hennes 
suppleant Pentti Hautala del-
tar i avfallsnämndens möten.   

Det andra frågan gäller jäv, 
den ena av Karlebys med-
lemmar Kauko Kivilehto är 
professionell konsult inom 
transportbranschen samtidigt 
som han sitter i den myndig-
het som fattar beslut om av-
fallstransporter. 

- Jag är upprörd över föraktet 
mot lagen som dessa båda upp-
visar, konkluderar Hagström. 

Avfallet utgångspunkt
Utgångspunkten för alla diskus-
sioner om sorteringens framtid in-
om Ekorosks område måste utgå 
från vad som ska ske med slutpro-
dukten, det vill säga avfallet, an-
ser Bror Hagström, jurist och tidi-
gare styrelseordförande för Eko-
rosk. Så gjorde man när Ekorosk 
grundades, och så bör man även 
göra idag när sorteringsanlägg-
ningens framtid står i vågskålen.

Bror Hagström tycker att vi ska diskutera avfallets framtida behandlingsmöjligheter och inte 

svarta och ljusa påsarnas vara eller inte vara.

text och bild: Pia Grankvist

En konsultfirma utreder som bäst flera olika alternativ för 

Ekorosk, inklusive en förnyelse av sorteringsanläggningen al-

ternativt insamling i två fack. Ekorosks styrelse tar ställning 

till alternativen, efter att Vasa förvaltningsdomstol gett sitt 

utslag om Bror Hagströms besvär mot avfallsnämnden. Se 

artikel här intill.  

Trots att Ekorosk måste vänta på förvaltningsdomstolens 

beslut planerar andra bolag för framtiden. I Vasatrakten er-

bjuder ett transportbolag redan insamling av sopor från eg-

nahemshus i en tunna med fyra fack. Det är frivilligt för 

hushållen att ta i bruk en soptunna med fyra fack, men ändå 

har redan 2000 hushåll valt en sådan tunna. I tunnan finns 

skilda fack för brännbart avfall, kartong, bioavfall och me-

tall. Hushåll som har en fyrfackstunna kan dessutom lägga 

förpackningsglas i en plastpåse bredvid kärlet som transpor-

tören också tar med sig. 

Noteras kan att ett stort transportbolag redan nu pla-

nerar ett liknande pilotprojekt i Jakobstad och Karleby med 

start i december.. Soptransportörerna borde alltså lyfta 

blicken mot framtiden som Bror Hagström säger i texten här 

intill, och noga väga sina alternativ. Utvecklingen går vidare 

med eller utan oss.

Utvecklingen 
går vidare
text: Pia Grankvist  Bild: Stormossen

Du kan bekanta dig med ett fyrfackskärl på Ekorosks 

kontor i Pirilö i Jakobstad.
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P asi Ahlsved visar fram 
två runda medicindo-
setter som liknar puck-

ar. De är astmamediciner som 
hans son Måns 7 år använder. 
Själva dosorna är gjorda av 
plast med en tunn metallrem-
sa på insidan. 

- Den ena medicinen an-
vänds regelbundet, medan 
den andra används bara när 
Måns får ett astmaanfall. Vi 
brukar lägga de tomma dosor-
na i den ljusa påsen, berättar 
Ahlsved och nämner att han 
funderat på om metallen då 
hamnar på rätt ställe.  

Tomma medicinförpack-
ningar kan sorteras precis som 
allt annat avfall enligt materi-

alet, plast, papper och kartong 
i den ljusa påsen för energiav-
fall, även plastförpackningar 
med en tunn metallbeläggning 
ska sorteras i den ljusa påsen. 
Tjockare metallförpackning-
ar läggs i metallinsamlingen. 
Glasflaskor för mediciner förs 
till glasinsamlingen vid eko-
punkten.

Det är inte helt lätt att hålla 
reda sorteringsanvisningarna 
för mediciner, eftersom tom-
ma förpackningar ska sorteras 
på ett sätt. Medan mediciner 
som blivit gamla ska sorte-
ras på ett annat sätt, eftersom 
man ska returnera dem till 
apoteket. 

- Vi har nog själva förstått 

att föra gamla mediciner till 
apoteket, medan vi sorterar 
förpackningarna hemma. Det 
har varit självklart för oss, sä-
ger Ahlsved. Han tillägger att 
det varit lätt för dem, efter-
som han själv också har astma, 
och därför är van vid medici-
neringen och avfallet den ger 
upphov till.   

På vintern då luften är torr-
rare blir besvären större och då 
använder Måns Ahlsved mera 
medicin. 

- Medicinerna är en trygg-
het, det var värre när Måns 
hade kronisk hosta och vi in-
te kunde hjälpa honom. Han 
är jätteduktig och vet själv när 
han ska ta sin medicin, sä-

ger Måns mamma Monika 
Ahlsved.

Mediciner är ett viktigt 
hjälpmedel för många i varda-
gen och därför är det viktigt 
att minnas hur man ska hante-
ra också gamla mediciner och 
deras förpackningar. Du hit-
tar sorteringsanvisningar här i 
faktarutorna intill.  

Mediciner 
blir också avfall
Mediciner är mycket viktiga 
för många, men de kan också 
vara krångliga att hålla reda på 
och svåra att hantera när de blivit 
gamla och ska sorteras som avfall. 
Familjen Ahlsved i Terjärv har 
erfarenhet av detta. 

text och bilder: Pia Grankvist

Pasi Ahlsved berättar att astmamedicinerna som hans son Måns använder är förpackade 

i medicindosor av plast med en tunn metallremsa inuti. 

sortera medicinavfallet 
•  Ta medicinerna ur förpackningen och lägg dem i en genomskinlig påse. 

•  Blisterförpackningar med tabletter och kapslar kan du lägga i påsen.

•  Flytande mediciner, salvor och medicininhalatorer får läggas med 

 förpackning i påsen.

•  Påsen förs till apoteket endera till personalen eller självbetjäningspunkten.

•  Sprutor, jod och kvicksilvertermometrar lämnas till personalen i apoteket.

•  Övrigt avfall tas emot av Ekorosk till exempel kosmetika och löständer 

 till återvinningsstationen och batterier till batteriinsamlingen. 

sortera tomma medicin- 
förpackningar 
•  Tomma förpackningar av plast, papper och kartong i ljusa påsen, även 

 plastförpackningar med en tunn metallbeläggning.

•  Tomma förpackningar av metall i metallinsamlingen på ekopunkten.   

•  Konsumenterna får föra tomma medicinförpackningar av glas till eko-

 punktens glasinsamling. 

Måns Ahlsved visar hur han gör när han tar sin medicin. 
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värt att veta

8

Från och med 2016 är förpack-
ningsindustrin ansvarig för åter-
vinningen av förpackningsavfall. 
Därför skapas Rinki-ekopunk-
ter jämsides med Ekorosks 
ekopunkter. 

På Ekorosks område övergår 
54 ekopunkter till Finlands 
Förpackningsåtervinning Rin-
ki Ab. Dessutom grundar 
Rinki 15 nya ekopunkter på 
Ekorosks område. På Ekorosks 

ansvar förblir ca 200 ekopunk-
ter efter övergången. 
- Då förordningen om förpack-

ningsavfall har trätt i kraft är inte 
Ekorosk längre förpliktigat att ha eg-

na ekopunkter, men vi fortsätter med 

ett eget nätverk av ekopunkter, så att 
kundernas återvinningsmöjligheter inte 
minskar, berättar Ekorosks verkställande 
direktör Olli Ahllund.     

Rinki övertar främst ekopunkter som 
ligger i närheten av butiker och de kom-
mer att se likadana ut i hela Finland. Rin-
kis ekopunkter tar emot glas, papper, 
metall, batterier samt kartong till en del 
ekopunkter, men det kommer begräns-
ningar i sorteringsanvisningarna, se sid 
2. Dessutom börjar Rinki samla in plast 
skilt vid några ekopunkter i Jakobstad och 
Karleby. Både Rinkis och Ekorosks eko-
punkter finns på Ekorosks hemsida ock-
så i fortsättningen. Mera information om 
Rinkis verksamhet hittar du på adressen 
www.rinkiin.fi.

text och bild: Pia Grankvist

text och bild: Annika Haukkasalo

Resultatet i årets kundenkät 
är klart, och resultatet visar 
att folk i allmänhet är mycket 
nöjda med Ekorosks verksam-
het, skolvitsordet för verksam-
heten blev 8,6. Största delen av 
ändringsförslagen gäller åter-
vinningsstationernas öppetti-
der och då vill man främst att 
stationerna har längre öppet på 
kvällarna. Önskemålen kom-

mer att beaktas vid utveckling-
en av vår service.

Ekorosk lottade ut tre mat-
korgar á 50 € bland dem som 
svarade på enkäten. Vinnarna 
är Kai Ormiskangas från Ja-
kobstad och Anu Nygård från 
Karleby samt en tredje person 
som ville vara anonym. Ekorosk 
tackar alla deltagare och gratule-
rar vinnarna. 

Bara det här året har felsorterade 
mobilbatterier orsakat sex farliga 
brandtillbud vid krossning av ener-
giavfall vid Ewapower. Mobilbatte-
rierna har felaktigt lagts i Ekorosks 
energiavfall, och då har de gått till 
krossning. När mobilbatterierna 
krossas ger de upphov till en gnis-
ta som antänder avfallet runt om-
kring.

- Brandungarna har släckts 
snabbt men situationen är hotfull, 
eftersom omgivningen består av 
brännbart material, berättar Ewa-
powers arbetsledare Gustav Vik-
ström.

Det är lätt och tryggt att lägga 

mobilbatterier och andra små 
ackumulatorer i butikernas 
och ekopunkternas batteri-
insamling.   

Annat brandfarligt av-
fall är fyrverkerier och 
nödraketer. När de sor-
teras fel antänder de 
näst mest avfall vid 
krossningen av energi-
avfallet. Använda fyrver-
kerier och nödraketer ska 
sorteras i deponiavfallet vid 
återvinningsstationerna. Av 
säkerhetsskäl tar vi inte emot 
oanvända raketer. De ska föras till 
affärer som säljer raketer.

sorteringsfel kan orsaka farlig situation Hämtning 
av avfall

en klar färg 
på påsen

faktura-
frågor

Har du frågor kring din faktura? Kontakta 

din fakturerare på Ekorosk direkt. Både 

telefonnummer och e-post till faktureraren 

finns på din räkning. Detta gäller både 

pappers- och e-fakturan. 

E-faktura är både enkel och miljövänlig.  

När du använder e-faktura finns dina upp- 

gifter i e-banken, och du behöver inte  

knappa in några kontonummer eller  

referensnummer. Du behöver bara  

kolla uppgifterna och godkänna  

fakturan. Dessutom minskar  

utsläppen när vi övergår  

till e-faktura.

text: Annika Haukkasalo

rinki-ekopunkter vid butikerna

text: Pia Grankvist

kunderna nöjda 
med ekorosk

text och bild: Annika Haukkasalo

Väntar en överflödig soffa, ett kylskåp, en 

spis eller annan möbel hemma hos dig på av-

hämtning till återvinningen? Största delen av 

soptransportörerna på Ekorosks område er-

bjuder avhämtning av omfångsrikt avfall mot 

en avgift. Kontaktuppgifterna finns på Eko-

rosks hemsida www.ekorosk.fi under rubri-

ken entreprenörer. Om sakerna ännu går att 

använda så kan du få gratis avhämtning från 

en återvinningscentral, när de får överta si-

na saker.

Om du behöver transportera en större 

mängd avfall kan du hyra ett bytesflak från 

en soptransportör. Det finns även med mel-

lanväggar, så att du kan sortera olika typer 

av avfall skilt på samma flak. Kom ihåg att 

fylla i transportdokumentet som transpor-

tören har med sig. 

text och bild: Pia Grankvist

Nattsvart och snövitt, knallgult och him-

melsblått, mönstrade påsar med vit bot-

tenfärg, det är exempel på påsfärger som 

Ekorosks anläggning kan skilja åt. Anlägg-

ningen är gammal och liksom andra gam-

lingar ser även den dåligt. För att hushållens 

sopor ska gå till rätt adress, är det viktigt att 

du lägger dem i en soppåse som är så klart 

färgad som möjligt. Knyt dessutom påsen 

med dubbla knutar så att innehållet hålls i 

påsen, då fyller den sin funktion.


