JOKA KODIN
KIERRÄTYSOPAS

VANHOISTA SUKKAHOUSUISTA

HYÖDYNNÄMME

KAIKEN MUUN PAITSI REIÄT. LÄHES 90 %
L&T:N KÄSITTELEMÄSTÄ JÄTTEESTÄ
PÄÄTYY HYÖTYKÄYTTÖÖN.

MARGARIINIRASIASTA TULEE
POLTTOAINETTA, HILLOPURKISTA

LÄMPÖERISTETTÄ,
KAHVINPURUISTA MULTAA,
AUTONRENKAISTA MOOTTORITIE.

KIERRÄTYS KANNATTAA
Oikein tehty lajittelu säästää luontoa ja luonnonvaroja. Monet pois heitetyt tavarat voi
hyödyntää sellaisenaan, toiset taas voi kierrättää raaka-aineeksi teollisuudelle.
Kierrätys kuuluu yhä vahvemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti biohajoavan jätteen
(biojäte, puu, pahvi, paperi) ja orgaanista ainesta sisältävän jätteen (muovit, tekstiilit) lajittelua
ollaan tehostamassa koko Suomessa, ja hyvästä syystä. Kaatopaikalla mädäntyessään
biohajoava ja orgaaninen jäte tuottavat metaania, erittäin haitallista kasvihuonekaasua. Vuoden
2016 alusta alkaen valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen mukaan orgaanista ainesta yli
10 % sisältävää jätettä ei saa enää sijoittaa kaatopaikalle. Jatkossa kierrätyksen merkitys
kasvaa ja paperi, puu, tekstiilit, muovit sekä biojäte hyödynnetään entistä tehokkaammin.
Tästä oppaasta saat hyödyllisiä tietoja lajittelusta ja kierrätyksestä.
Lajitteluohjeet saattavat kuitenkin vaihdella paikkakunnittain, joten ota
tämän oppaan lisäksi huomioon oman paikkakuntasi lajitteluohjeet.
Lajitteluapuri-palvelustamme voit katsoa kätevästi lajitteluohjeet kaikenlaisille jätteille:
www.lajitteluapuri.fi
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SISÄLTÖ
Jätehuollon järjestäminen
Kiinteistön haltijan, esimerkiksi omakotitalon omistajan
tai taloyhtiön, on lain mukaan järjestettävä kiinteistönsä
jätehuolto. Sopimus hyötyjätteiden ja sekajätteen
keräämisestä tehdään joko suoraan jätehuoltoyrityksen
kanssa, tai sitten kunta valitsee yrityksen. Jotkin kunnat
ovat ottaneet hoitaakseen esimerkiksi biojätteen
ja sekajätteen kuljetuksen. Tällöin asiointi tapahtuu
kunnan kanssa. Omassa kotikunnassasi sovitut
järjestelyt selviävät ottamalla yhteyttä meihin.

Lamput, paristot sekä
sähkö- ja elektroniikkaromut
palautetaan kauppoihin tai
pienkierrätysasemalle
Energiansäästölampuille, LED-lampuille, loisteputkille,
paristoille sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle löytyy
maksuttomia keräyspisteitä yli 1000 neliömetrin
päivittäistavarakaupoista ja yli 200 neliömetrin
erikoisliikkeistä, joissa näitä tuotteita myydään. Katso
lähin kierrätyspisteesi osoitteesta kierratys.info.
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Keskiaukeamalla irrotettava
lajitteluohje, ota käyttöön!
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BIOJÄTE
Biojätteestä saadaan kompostimultaa, jota käytetään
puutarhanhoidossa tai viherrakentamisessa.
Biojäte on haitallista kaatopaikalla, koska hapettomissa
olosuhteissa se mätänee ja tuottaa metaania, joka on maapalloa uhkaavan ilmaston lämpenemisen yksi syy. Kompostoimalla oikein metaania ei synny.
Biojäte kerätään erikseen kiinteistön biojäteastiaan tai
kompostoidaan omaan kompostoriin. Biojäte toimitetaan
käsittelylaitokselle, jossa se käsitellään joko kompostoimalla tai mädättämällä siten, että metaani ei pääse
ilmakehään.
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Vinkki:

••

Biojätteen voi kerätä
esimerkiksi biohajoavaan
pussiin, sanomalehteen,
paperipussiin tai
muropakkaukseen.

••

Maito- ja mehutölkit sekä
muut elintarvikepakkaukset
eivät sovi biojäteastiaan.

KERÄYSPAPERI
Keräyspaperia käytetään pääasiassa
sanomalehtipaperin valmistukseen.

Vinkki:

••

Älä laita keräyspaperin joukkoon ruskeita
paperikasseja tai keksipakkauksia, koska
erilaisen kuiturakenteen takia niistä ei voi
valmistaa sanomalehtipaperia. Kääre- ja
lahjapaperitkaan eivät kuulu keräyspaperin
joukkoon.

••

Ikkunalliset kirjekuoret voi laittaa
sellaisenaan keräyspaperiin. Poistathan
kuitenkin postin mukana tulevat
muovikääreet.
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MUOVIPAKKAUKSET
KYLLÄ

• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,
kuten jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-,
juusto- ja valmisruokapakkaukset
• pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit,
mieluiten litistettyinä
• muovikassit, -pussit ja -kääreet

EI

• likaiset muovipakkaukset tai sekajätteet
• PVC-pakkaukset
• muut muovituotteet tai yritysten
muovipakkaukset

MUOVIPAKKAUKSET
Muovipakkaukset voidaan kierrättää uusiomateriaaliksi.
Muovien hyötykäyttö on lisääntymässä Suomessa
merkittävästi.
Vinkki:

••

Vain puhdasta muovia kierrätetään materiaalina.
Muistathan lajitella likaiset muovipakkauksesi
energiajakeeseen.

••

Kierrätyskelvotonta PVC-muovia on usein kirkkaissa
muovipakkauksissa, jotka on muotoiltu tuotteen
malliseksi kuplaksi, esim. lelu- ja lääkepakkauksissa.
PVC-muovissa voi olla merkintä 03 nuolikolmion sisällä.
PVC-muovi kuuluu sekajätteeseen.

••

Muovipakkauksia varten perustetaan keräyspisteitä
ympäri maata. Jos asuinkiinteistössäsi ei kerätä
muoveja, voit viedä ne keräyspisteeseen.

KARTONKIPAKKAUKSET

KERÄYSPAHVI
Keräyspahvista tehdään kartonkia,
erityisesti hylsykartonkia kuten
talouspaperirullien hylsyjä.
Keräyspahvi on enimmäkseen pahvilaatikoita
ja aaltopahvia. Aaltopahvi on useimmiten
ruskeaa, mutta voi pinnalta olla myös värillistä.

KARTONKI
PAKKAUKSET
Keräyskartongista tehdään hylsykartonkia
kuten talouspaperirullien hylsyjä.
Vinkki:

••

Varmista, että pakkaukset ovat tyhjiä
ja huuhtele ne tarvittaessa, likaiset
pakkaukset eivät kuulu keräyskartongin
joukkoon. Sen sijaan ne voidaan lajitella
energiajakeen joukkoon.

Vinkki:

••

Pahvilaatikot kannattaa litistää ennen
keräykseen laittamista.

••

Teippejä, hakasia tai etikettejä
ei tarvitse poistaa

••

••

Litistä ja laita pakkaukset sisäkkäin, jolloin
ne vievät vähemmän tilaa.

Kun keräyspahvia ei erikseen kerätä, voi
pahvin lajitella keräyskartongin joukkoon.

••

••

Keräyskartongin joukkoon voit lajitella
myös alumiinivuoratut maito- ja mehutölkit.

Muistathan, että märät tai likaiset eivät
kuulu keräyspahvin joukkoon. Sen sijaan ne
voidaan lajitellaan energiajakeen joukkoon.

••

Mehu- tai maitotölkin muovista korkkia ei
tarvitse poistaa.
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PIENMETALLI
Pienmetallista tehdään metalliteollisuuden
raaka-ainetta uusien metallituotteiden
valmistukseen.

Vinkki

••

Tyhjennä ja huuhtele metalliset
ruokapakkaukset.

Kun käytetään kierrätettyä raaka-ainetta,
energian säästö on 75–95 prosenttia
verrattuna uuden raaka-aineen käyttöön.
Metallia voi kierrättää lähes loputtomiin.
Pienmetallia lajitellaan erikseen esimerkiksi
taloyhtiöissä ja kauppojen keräyspisteissä.

••

Säilyketölkit ja purkit voit litistää tai latoa
sisäkkäin, näin säästät tilaa.
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VIEMÄRIN VAIVOIHIN ON

MONET HOIDOT.

SOITA YKKÖSTOHTORI ASIALLE.

L&T hoitaa
ammattitaidolla
kaikki viemäreiden
ja kaivojen huoltoon
liittyvät palvelut.

Viemäritukokset on fiksua ehkäistä ennalta
säännöllisellä huolenpidolla. Anna L&T:n luotettavien
ammattilaisten pitää viemärisi ja kaivosi kunnossa.
Pyydä tarjous L&T:n viemärihuollosta:
Yritykset 010 636 7000
Yksityiset 010 636 5000.
Kiireisissä tilanteissa voit soittaa ympäri vuoro
kauden päivystysnumeroomme 010 636 2000.

•

Viemäreiden avaukset
ja sulatukset

•

Viemäreiden kuvaukset
ja tutkimukset

•

Kaivojen ja erottimien
tyhjennykset

•

Putkistojen pesut
ja huuhtelut

•

Nesteiden imupalvelut

www.lassila-tikanoja.fi
JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS
KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA
SIIVOUS JA TUKIPALVELUT
VIEMÄRIHUOLTO
KORJAUSRAKENTAMINEN
YMPÄRISTÖTUOTTEET
BAJAMAJA-PALVELUT

KYLLÄ

LASIPAKKAUKSET

Lajiteltu biojäte kompostoidaan joko kiinteistön omassa
kompostorissa tai kerätään
käsiteltäväksi käsittely
laitokseen. Kompostimultaa
hyödynnetään esimerkiksi viher
rakentamisessa.

KYLLÄ

MUOVIPAKKAUKSET

Paperitehtaalla keräyspaperista poistetaan painoväri
pesemällä eli siistaamalla ja
pestystä massasta valmistetaan paperin raaka-ainetta.

Näin lajittelet yleisimmät kodin jätteet oikein. Seuraa opasteita ja tunnuksia.
Lajittelu- ja hyötykäyttömahdollisuudet vaihtelevat paikkakunnittain.

KARTONKIPAKKAUKSET

Keräyskartongista valmistetaan esimerkiksi hylsykartonkia. Osa keräyskartongista
voidaan lajitella myös energiajakeen joukkoon.

JOKA KODIN LAJITTELUOHJEET

Pienmetallia käytetään uuden
metallin valmistukseen.
Metallipakkauksia kierrätettäessä energiansäästö on
jopa 75–95 % neitseellisen
raaka-aineen käyttöön verrattuna.

Keräyslasista valmistetaan
mm. lasivillaa ja lasipakkauksia.

• kristalli
• posliini ja keramiikka
• ikkunalasi
• autojen tuulilasit
• hehkulamput
• pullojen korkit ja purkkien kannet
• lämpölasi (uunivuoat ja kahvipannut)
• sairaalalasi (ampullit
ja injektiopullot)
• peililasi

EI

• tyhjät lasipullot
• tyhjät lasipurkit

Kun jätteestä on lajiteltu erilleen hyötyjätteet ja vaaralliset
jätteet, jää jäljelle sekajäte
(kaatopaikkajäte). Sekajäte
viedään jätevoimalaitokseen.

Energiajakeesta (energiajätteestä) valmistetaan rinnakkaispolttolaitoksiin kierrätyspolttoainetta, jolla korvataan
fossiilisia polttoaineita. Tällöin
hiilidioksidipäästöt vähenevät
50–90 %. Lajitteluohjeet vaihtelevat hieman paikkakunnasta
ja vastaanottavasta laitoksesta riippuen.

Kodin yleisimpiä vaarallisia jätteitä ovat muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromu, energiansäästölamput, loisteputket ja paristot. Muistathan toimittaa nämä
ja muut vaaralliset jätteet asianmukaiseen keräykseen.

Valtaosa sähkö- ja elektroniikkaromusta saadaan hyötykäyttöön. Käytöstä poistetut laitteet puretaan ja niiden sisältämät vaaralliset jätteet
ohjataan asianmukaiseen käsittelyyn. Laitteiden sisältämät metalliosat
hyödynnetään uusien metallituotteiden raaka-aineena ja muoviosia
hyödynnetään energiantuotannossa kierrätyspolttoaineena.

Muovipakkaukset voidaan
kierrättää uusiomateriaaliksi. Muovien hyötykäyttö
on lisääntymässä Suomessa
merkittävästi.

• likaiset muovipakkaukset tai sekajätteet
• PVC-pakkaukset
• muut muovituotteet tai yritysten
muovipakkaukset

EI

• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,
kuten jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-,
juusto- ja valmisruokapakkaukset
• pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit,
mieluiten litistettyinä
• muovikassit, -pussit ja -kääreet

JÄTEKATOS HAUKKAA
YKSIÖN VERRAN

TILAA PIHALTA.
IHAN TURHAAN.

VTT:n paloturvallisuustestissä
hyväksytty

L&T:n astiasuojat ovat siisti ja tyylikäs ratkaisu pihan jätepisteeseen. Perustuksia tai
rakennuslupaa ei tarvita. Unohda kalliit ja tilasyöpöt jätekatokset!
Astiasuojiin voi piilottaa 240, 360 tai 660 litran jäteastiat. Suojaverhoiluun on useita eri
vaihtoehtoja, ja verhoilu on helppo vaihtaa.
Turvallisuuttakaan emme ole unohtaneet: uusi L&T TopLine Firesafe on maailman
ensimmäinen aidosti paloturvallinen astiasuoja.
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
www.lassila-tikanoja.fi/asioi
010 636 5000
Keräysastioihin voit tutustua osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi/tuotteet

www.lassila-tikanoja.fi
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LASIPAKKAUKSET
KYLLÄ

• tyhjät lasipullot
• tyhjät lasipurkit

EI

• kristalli
• posliini ja keramiikka
• ikkunalasi
• autojen tuulilasit
• hehkulamput
• pullojen korkit ja purkkien kannet
• lämpölasi (uunivuoat ja kahvipannut)
• sairaalalasi (ampullit
ja injektiopullot)
• peililasi

LASIPAKKAUKSET
Keräyslasista tehdään uusia
lasipakkauksia ja lasivillaa.
Palautuspullot kannattaa palauttaa
kauppaan, jolloin niistä maksetaan pantti.
Kaupasta pullot toimitetaan uudelleen
käyttöön. Muut pullot ja purkit toimitetaan
keräyspisteisiin, jotka ovat usein kauppojen
tai aluekeräyspisteiden yhteydessä. Paikoin
värillinen ja väritön lasi kerätään erikseen.

Vinkki

••

Älä laita lasin joukkoon peiliä,
ikkunalasia, posliinia, kristalliesineitä,
juomalaseja tai muita lasiastioita.

••

Auton tuulilasit kierrätetään
esimerkiksi autokorjaamojen kautta.

Purkit ja pullot huuhdellaan ja niistä poistetaan
metalli- ja muoviosat sekä kannet ja korkit.
Etikettejä ei välttämättä tarvitse poistaa.
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ENERGIAJAE
Energiajakeesta tehdään kierrätyspolttoainetta, jota
hyödynnetään energiantuotannossa. Samalla kaatopaikalle
menevän jätteen määrä vähenee.
Energiajae on kierrätykseen raaka-aineena kelpaamatonta
jätettä ja sitä kerätään useilla paikkakunnilla.
Esimerkiksi jogurttipurkit, leipäpussit ja muut muoviset elintarvikepakkaukset voidaan lajitella energiajakeen joukkoon.
Energiajakeen nimike saattaa vaihdella paikkakunnittain.
Tarkista vielä oman paikkakuntasi lajitteluohjeet.
Vinkki

••

PVC-muovi ei sovi energiajakeeseen. Sitä on esimerkiksi
muovikansioissa ja -taskuissa, sadevaatteissa, vaha
liinoissa, suojakäsineissä ja tekonahassa sekä monissa
rakennustarvikkeissa.

MUOVIKASSIT
Hyötykäyttöön lajitelluista muovikasseista valmistetaan uusien muovikassien raaka-ainetta.
Jos kerättyjen muovikassien joukossa on liikaa muuta jätettä, kuten pahvia, toimitetaan muovikassit hyödynnettäväksi energian tuotannossa.
Muovikassikeräykseen lajitellaan tyhjät muovikassit, -pussit ja -säkit. Keräyspisteitä on
kauppojen pullonpalautusautomaattien yhteydessä. Lisätietoja muovikassikierrätyksestä:
www.muovikassikiertoon.fi

SEKAJÄTE (KAATOPAIKKAJÄTE)
Sekajätettä on esimerkiksi

••
••
••
••
••

siivousjäte

••
••

paisto- ja kinkunrasva (pakkaa tiiviiseen pulloon)

hehkulamput ja halogeenilamput
PVC-muovi, kuten suojakäsineet, muovikansiot ja -taskut
tuhka (kylmä ja kytemätön tuhka tiiviissä astiassa)
ikkunalasi, peililasi, posliini ja kristalli (pakkaa huolellisesti,
jotta vältetään tapaturmat)
vaipat ja siteet.

Vuoden 2016 alusta lähtien sekajätettä ei enää saa viedä
kaatopaikalle, vaan se toimitetaan pääsääntöisesti energiahyötykäyttöön jätevoimalaitoksiiin. Sekajätteen nimike saattaa
vaihdella paikkakunnittain. Tarkista vielä oman paikkakuntasi laitteluohjeet.
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TALOSI EI OLE
KERTAKÄYTTÖKAMAA. KERÄÄ

RAKENNUSJÄTTEET
KIERRÄTYKSEEN.

Rakennus- ja remonttijäte on yleensä suurimmaksi osaksi hyötykäyttöön
kelpaavaa jätettä, joka ei kuulu kiinteistön keräysastiaan eikä kaatopaikalle.
Hyödynnettäviä materiaaleja ovat muun muassa puu, metalli, kipsilevy, LVI-jäte,
muovi, rakennusvilla, betoni, tiili, maa-ainekset sekä pahvi ja energiajae.
Jätettä ja kustannuksia voi vähentää mitoittamalla hankinnat oikein ja hyödyntämällä
käytettyjä rakennusmateriaaleja. Syntyvä rakennusjäte kannattaa lajitella, näin
säästää jätteenkäsittely- ja vastaanottomaksuissa. Rakennusjätteen voi koota
vaihtolavalle tai etukuormaussäiliöön, joita L&T vuokraa ja kuljettaa.
Rakennustyössä syntyy myös vaarallista jätettä,
joka on kerättävä erikseen.

AUTONRENKAAT
Autonrenkaista tehdään rengasrouhetta, jota
käytetään mm. teiden ja katujen kevennys
materiaalina.
Käytetyt autonrenkaat palautetaan puhtaina ja
vanteettomina rengasliikkeeseen, niitä ei saa
viedä kaatopaikalle.
Vanteettomien renkaiden palautus on maksu
tonta eikä edellytä uusien renkaiden ostoa.
Rengasliikkeet ohjaavat renkaat kierrätykseen.
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JÄTELAKI TEKI ONGELMAJÄTTEISTÄ
VAARALLISIA JÄTTEITÄ.
ME TEEMME NIISTÄ

VAARATTOMIA.

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen
tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Kunnat järjestävät kotitalouden vaarallisten jätteiden vastaanoton. Tietoa vastaanottopaikoista ja aukioloajoista saat
kunnan jätehuoltoviranomaisilta.

Käsittele oikein
Lue huolellisesti pakkauksen ohjeet vaarallisen jätteen
käsittelystä. Varastoi tuote ohjeiden mukaan pilaantumisen
välttämiseksi. Vaarallisten jätteiden laimentaminen tai sekoittaminen toisiin aineisiin tai jätteisiin on kiellettyä.
Vaarallisia jätteitä ei saa koskaan laittaa muun jätteen sekaan,
vaan ne lajitellaan ja pidetään erillään muista jätteistä. Jätelain
mukaan vaarallisista jätteistä vastaa niiden haltija, kunnes ne
on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan tai luovutettu
jäteluvan omistavalle vastaanottajalle (esim. L&T).

Varastoi turvallisesti
Ehjä ostopakkaus sopii yleensä tuotteen pakkaukseksi myös
siinä vaiheessa, kun siitä on tullut vaarallista jätettä. Kirjoita
pakkaukseen merkiksi sana ”jäte”. Jos siirrät vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua ainetta muuhun kuin ostopakkaukseen, siirrä
myös tieto aineen sisällöstä.
Älä koskaan käytä elintarvikepakkauksia vaarallisen jätteen
säilyttämiseen. Älä säilytä vaarallisia jätteitä tarpeettoman
pitkään ja suuria määriä, koska niihin liittyy palo- ja terveys
riskejä.
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Vaarallista jätettä ovat
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Elohopeaa sisältävät jätteet: loisteputket, energiansäästölamput ja elohopeakuumemittarit

••

Laitteet, jotka sisältävät vaarallista jätettä:
esimerkiksi ladattava sähköhammasharja
ja elektroninen kuumemittari.

Maalit, lakat, liimat ja liuottimet: tärpätti, tinneri, asetoni, kynsilakka ja kynsilakan poistoaine
Öljyiset jätteet: moottori- ja vaihteistoöljyt, öljynsuodattimet, öljyiskunvaimentimet ja trasselit
Auton lyijy-, happo- ja kuiva-akut
Paristot: pienkoneiden nappi- ja sauvaparistot
Kännykän akut
Tulostimen värikasetit
Jarru-, jäähdytin- ja kytkinnesteet
Aerosolipullot, kuten maali- ja hiuslakkatölkit
Hapot ja emäkset, kuten vahvat pesuaineet
Torjunta-aineet: kasvinsuojeluaineet ja tuholaismyrkyt
Jääkaapit ja pakastimet
Kestopuu ja kyllästysaineet
Sähkö- ja elektroniikkaromu, kuten atkromu, näyttöpäätteet ja televisiot

Kyllästetty puujäte kuuluu
vaarallisiin jätteisiin
Kyllästettyä puuta käytetään usein kohteissa, joissa puu joutuu maa- tai
vesikosketukseen tai on jatkuvasti alttiina säärasitukselle. Kyllästetyn puun
vastaanottopisteet ovat yleensä puutavaraliikkeiden ja rautakauppojen yhteydessä.

Toimita nämä apteekkiin tai vaarallisten
jätteiden keräykseen:
••

Elohopeakuumemittarit erikseen pakattuina. Rikkinäiset elohopeakuumemittarit
pakataan erikseen tiiviisti, ettei helposti höyrystyvä elohopea aiheuta ongelmia.

••
••

Neulat ja ruiskut siten erikseen pakattuina, ettei käsittelyssä voi tapahtua vahinkoa.
Vanhentuneet ja yli jääneet lääkkeet. Jodia sisältävät lääkkeet, mm.
Betadine- tuotteet palautetaan erillään muista lääkejätteistä.

Ota näistä yhteys paikalliseen
poliisiin:
••

Räjähteet, kuten ammukset, vanhentuneet hätäraketit sekä
löydetyt käyttämättömät tai rikkoontuneet ilotulitteet.

Kiertääkö
sinun öljysi?

Katso lisää osoitteesta
www.lassila-tikanoja.fi/oljy

SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKAROMU
Valtaosa sähkö- ja elektroniikkaromusta
saadaan hyötykäyttöön.
Käytöstä poistetut laitteet puretaan ja niiden sisältämät
vaaralliset jätteet ohjataan asianmukaiseen käsittelyyn.
Laitteiden sisältämät metalliosat hyödynnetään uusien
metallituotteiden raaka-aineena ja muoviosia hyödynnetään energiantuotannossa kierrätyspolttoaineena.
Kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet luokitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuksi ja vaaralliseksi jätteeksi. Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita
ei saa laittaa taloyhtiön jäteastioihin tai kaatopaikkajätteen
joukkoon, vaan ne on toimitettava niille tarkoitettuihin
vastaanottopisteisiin.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat vastaavat romun vastaanottamisesta ja hyödyntämisestä. Uuden laitteen ostaja maksaa kierrätysmaksun
tuotteen hinnassa, ja romun voi jättää veloituksetta
vastaanottopisteeseen.

ENERGIANSÄÄSTÖ
LAMPUT
Energiansäästölamput sisältävät elohopeaa, joten ne ovat
käytön jälkeen vaarallista jätettä. Energiansäästölamput
käsitellään vaarallisen jätteen käsittelylaitoksessa, ja
niiden sisältämä elohopea otetaan talteen.
Energiansäästölamppujen – samoin kuin LED-lamppujen,
loisteputkien ja paristojen – maksuttomia keräyspisteitä
löytyy yli 1000 neliömetrin päivittäistavarakaupoista ja
yli 200 neliömetrin erikoisliikkeistä, joissa näitä tuotteita
myydään.
Huom! Käsittele energiansäästölamppuja varoen, sillä
lampun rikkoutuessa elohopea saattaa vapautua ilmaan ja
aiheuttaa terveysriskin.
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KOMPOSTOINTI
Kompostointi on helppoa, hyödyllistä ja taloudellista! Kompostoinnin avulla
voit ottaa biojätteesi hyötykäyttöön, jolloin se ei rasita kaatopaikkaa eikä sen
kuljetus ympäristöä. Lopputuloksena on muhevaa multaa, jolloin vähintäänkin
osan tarvittavasta maanparannusaineesta voi jättää hankkimatta.

Kyllä
kompostiin

Ei kompostiin,
lajitellaan muutoin

••

••
••
••
••
••
••
••
••

Puutarhajätteet, oksat ja varret silputtuina,
puiden ja pensaiden lehdet, ruohonleikkuuja haravointijäte

••
••
••
••
••

Keittiöjätteet

••
••
••

Kotieläinten häkkien siivousjätteet

Ruoantähteet
Kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet
Perkuujätteet
Hedelmien, vihannesten ja juuresten
kuoret

Muovi ja muovitetut paperit (energiajae)
Maito- ja mehutölkit (keräyskartonki)
Lasi (keräyslasi)
Kalkki, tuhka ja tupakantumpit
Vaipat ja imurin pölypussit (sekajäte)
Kumi (energiajae)
Tekstiilijäte (energiajae, vaatekeräys)
Nesteet

Kahvin ja teen porot suodatinpapereineen
Talouspaperit ja paperiset lautasliinat

Vinkkejä onnistuneeseen
kompostointiin
••

Hanki sopiva kompostori ja aseta
kompostin pohjalle n. 15 cm:n kerros
karkeaa puutarhajätettä

••
••

Muista ruokkia kompostoria riittävän usein

••

Hanki keittiöön kannellinen ja sangallinen
biojäteastia, jossa jätteet on kätevä
kiikuttaa kompostoriin

••

Kääntele kompostia säännöllisesti
riittävän hapensaannin takaamiseksi ja
varmista, että kosteus on sopiva

Jos kompostoit keittiö- tai käymäläjätteitä,
muista käyttää kuivikeainetta, jotta vältyt
ikäviltä hajuilta ja kärpäsiltä
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441 619
Painotuote

SUOMI TARVITSEE ENERGIAA,

RAAKA-AINEITA
JA TYÖTÄ. NIITÄ SYNTYY
KIERRÄTTÄMÄLLÄ.

L&T luo asiakkailleen edellytykset ympäristötavoitteiden
saavuttamiseen: osaamisemme ansiosta jätteiden kierrätys
lisääntyy ja kiinteistöjä hoidetaan energiatehokkaammin.

Lassila & Tikanoja Oyj
PL 28, 00441 Helsinki
www.lassila-tikanoja.fi/asioi
Yritykset 010 636 7000
Yksityiset 010 636 5000

03/2016

Luonnonvaroja ja energiaa säästämällä toimimme eko
logisemman yhteiskunnan puolesta ja samalla tuotamme
asiakkaillemme selvää taloudellista etua. Palveluistamme
räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeisiin sopivat kokonaisuudet. L&T:n laajaan asiantuntemukseen voit aina luottaa.

JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS
KORJAUSRAKENTAMINEN
SIIVOUS JA TUKIPALVELUT

KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA
VIEMÄRIHUOLTO
YMPÄRISTÖTUOTTEET

