
Vi är ett bolag som kommunerna äger och som inte strävar efter vinst från vår verksamhet. 
Eftersom du bor på vårt verksamhetsområde är vi ditt bolag och du är en av våra ägare!

Genom Finlands lagstiftning har kommunerna fått ett stort ansvar för avfallsservicen – vi 
måste ta hand om hemmens skräp! Vi på Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) arbetar 
med hemmens avfall och sköter om att de avfall och råmaterial som kommer till oss åker 
vidare till rätt plats.

På vårt område bor för närvarande cirka 440 000 invånare och därtill många fritidsboende. 
Det betyder att det även uppkommer mycket avfall! Alla våra tjänster – sorteringsstationer-
na, de kompletterande återvinningspunkterna, miljörådgivningen, mottagningen av sop- 
påsarna som sopbilarna levererar till oss från hemmen – är till för invånarna på vårt områ-
de och hos oss fungerar alltsammans utmärkt!

Ibland uppstår det sådant avfall som inte hör hemma i det egna sopkärlet. Till exempel 
fåtöljen, som blivit oanvändbar efter att hunden härjat, får inte ens under nattens mörkaste 
timmar föras till grannhusets avfallstak eller till diket vid en enslig skogsväg, utan den bör 
föras till sorteringsstationen. Vid sorteringsstationen tas ungefär 30 olika avfallsmaterial 
emot – det finns en egen plats för alla material, även för fåtöljen!

Rauhala avfallscentral, Pargas (filmklipp, 2 min.)
Houtskärs sorteringsstation, Houtskär (filmklipp, 2 min.)

Vad är LSJH? 

Uppgift 1

Rundturens första hållplats är vår sorteringsstation, dit du 
för avfall tillsammans med dina föräldrar. Bekanta dig med 
broschyren Välkommen till sorteringsstationen.

Vilken sorteringsstation ligger närmast dig? Hur mycket skulle det kosta 
om ni tar följande avfall till sorteringsstationen?

• En fåtölj   
• En sopsäck (200 liter) med brännbart avfall   
• Stora, tomma papplådor   
• Ett gammalt kylskåp 
• En målfärgsburk (som innehåller målarfärg)   
• Kvistar 

Har du besökt en 
avfallscentral eller 

sorteringsstation? Kolla 
filmerna så ser du hur det 

ser ut på dem!

https://www.youtube.com/watch?v=TEFNa2eobSo
https://www.youtube.com/watch?v=Ym-j1T0TLFg&t=3s
https://www.lsjh.fi/wp-content/uploads/tervetuloa-lajitteluasemalle-06-2022-swe.pdf


Avfallen fortsätter sin färd från LSJH:s sorteringsstationer 

• Fåtöljen tas i bitar och eventuella metalldelar lösgörs. Metallen fortsätter vidare som 
råvara och de andra materialen (trä, stoppning, tyg) krossas innan de åker till anlägg-
ningar där man får energi av dem.  

• Sopsäcken med brännbart avfall åker till Lounavoimas ekokraftverk i Korvenmäki 
i Salo, där den bränns och blir till energi. Förbränningen i en anläggning är noggrant 
övervakad. Alla rökgaser som uppkommer renas så att de inte kommer ut i luften ge-
nom skorstenen. Hemma får man inte bränna skräp – där har skorstenen inga rengö-
ringsmekanismer! 

• Papplådorna återvinns som kartong. Av dem tillverkas det till exempel hylsor till hus-
hållspappersrullar.  

• Det gamla kylskåpet åker iväg till en behandlingsanläggning, där olika material sepa-
reras och kylmedel och andra skadliga ämnen avlägsnas. Slutligen hamnar kylskåpets 
metall- och plastdelar, i bitar i storlek av ett 1-euros mynt, i skilda säckar och fortsätter 
sin färd för att utnyttjas som material.  

• Målfärgsburken färdas till en fabrik som är specialiserad på att behandla farligt avfall. 
Målarfärgen bränns i en högförbränningsugn under övervakning. Gaserna som upp-
kommer under förbränningen renas på samma sätt som i avfallskraftverket.  

• Kvistarna flisas och transporteras med lastbilar till flisvärmeverk där de bränns och blir 
till energi.  

https://www.lounavoima.fi/?lang=sv


Uppgift 2

Förutom att ta emot hemmens avfall så arbetar vi också med att utveckla avfallsservicen. 
Vad menas med detta? Skräp är skräp, punkt slut! Eller är det? 

Vi ser alla avfall som möjligheter. Hemma har du en möjlighet att sortera så bra du kan 
och vi i vår tur funderar över vilken del av det kvarvarande som ännu kunde skiljas åt och 
utnyttjas som material. 

För närvarande forskar vi i och utvecklar förädlingen av avlagda textilier, eftersom textilier-
na är en av de i soppåsen kvarvarande råvarorna som kunde utnyttjas. Avlagda textilier är 
oanvändbara, torra och rena kläder och hemtextilier såsom

• rockar, byxor, kjolar och skjortor 
• lakan, handdukar och bordsdukar 

Vi samlar in avlagda textilier vid våra sorteringsstationer och det är avgiftsfritt för invånar-
na att ta textilier till insamlingen. Mer information hittar du här.  

Men hur är det med sådana kläder som ännu kan användas, men som blivit onödiga för 
dig? Vad ska man göra med dem? Ärendet har varit framme mycket under senaste tid och 
behandlas bland annat i Ekofastapodden samt av MOT.

• Ekofastapodden: Vad händer med våra kläder när de blir avfall?
• På finska: MOT: I spåren efter begagnade kläder (28 min., på finska)

Lyssna podcasten eller se dokumentären och fundera på följande frågor. 
Skriv ner eller gör en video om dina funderingar. 

Denna uppgift kan göras endera som en diskussion i klassen eller som en individuell upp-
gift, där du skriver en kort reflexion om podcasten/dokumentären.

• Hur kan du själv inverka på att dina kläder inte blir till avfall?
• Hur kunde du själv agera annorlunda? Är det när du köper plagget eller i ett senare 

skede?

Mera information om klädernas resa 
från råmaterial till våra klädskåp:

Artikel om serien Blod, svett och T-tröjor 
(lästid 10 min.)

Blod, svett och T-tröjor 
en dokumentärserie, Yle Arenan  

8 avsnitt á 28 min., på finska

https://www.lsjh.fi/sv/avfallsmottagning/avlagda-textilier-till-insamling/
https://www.ekofasta.fi/hallbar-kladkonsumtion/vad-hander-med-vara-klader-nar-de-blir-avfall/
https://arenan.yle.fi/1-50278158
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/22/att-tanka-pa-hallbarhet-kan-gora-vart-forhallande-till-stil-mer-lustfyllt
https://arenan.yle.fi/1-50183627

