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GARDNER DENVER OY:N JÄTEHUOLTO 
 

Kiinteistön jätehuollon asianmukainen hoito on koko 
henkilöstön vastuulla. Tiimit vastaavat oman alueensa 
jäteastioiden tyhjennyksestä, Lassila & Tikanojan siistijä 
toimiston roskakorien tyhjennyksestä ja yleisestä siistey-
destä sekä jätehuoltofirmat Lassila & Tikanoja ja Rau-
tasoini Oy, jätteiden kuljetuksesta. Lindström Oy:n vas-
tuulla on työvaatteiden ja vippereiden pesu.  

 

 
Jätehuoltoa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä  
Sirpa Parviaiseen (puh. 3893) 

  
Jätteen synnyn vähentäminen 
 
Kaikki hankittu tavara jää joskus tarpeettomaksi. Siksi hankintakäytännöt sekä hankitun tava-
ran kunnosta huolehtiminen vaikuttavat jätemääriin. 
 
Toimistossa syntyvästä jätteestä suurin osa on paperia. Tuotannon puolella teräsjäte ja pak-
kausjäte kuormittavat jätehuoltoa eniten. 
 
Lähtökohtia jätteen synnyn vähentämiselle ovat: 

- harkitut hankinnat 
- paperinkulutuksen seuranta ja vähentäminen 
- toimitettujen tavaroiden pakkausmateriaalin minimoiminen 
- tavaroiden korjaus sekä kierrätys 
- kertakäyttöisistä tavaroista luopuminen 
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GD:ssä kerättävät jätejakeet 
 
Sekajäte 

SAA LAITTAA 
- Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte 
 
Sekajätettä ovat muun muassa: 

- rakentamisen ja purkamisen sekajätteet 
- mapit 
- tyhjät, kuivat maali- ja liimapurkit 
- kipsilevyt 
- eristevillat 
- laastit ja sementit 
- maa- ja kiviainekset (betonilohkareet, 

 tiilet, hiekoitushiekat) 
- keittiöjätteet (myös käytetyt kahvin-

suodattimet) 
 

Huom!  Myös hiomakoneen hiomalaikat saa laittaa sekajätteeseen. Raskaat kappaleet 
jotka saattavat rikkoa puristimen tulee laitta siirtolavalle ei missään tapaukses-
sa puristimeen. 

 
Tuotannossa tiimit huolehtivat keräysastioiden tyhjennyksestä rakennuksen kaupungin puo-
leisessa päädyssä sijaitsevaan puristimeen. Lisäksi on sovittu että jätehuoltoyhtiö Lassila & 
Tikanojan työntekijä tyhjentää keräysastiat, joissa on heidän logotarransa ”Tyhjennyksestä 
vastaa…”.  L&T:n työntekijä tilaa myös puristimen tyhjennyksen. 
 

EI SAA LAITTAA 
- hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä 
- ongelmajätettä 

 
 
Keräyspaperi, toimistopaperi 
 
Toimistoissa jokainen tyhjentää itse työ-
pisteessään sijaitsevan paperin keräyslaa-
tikon käytävällä olevaan paperinkeräysas-
tiaan. Siistijät tyhjentävät tarvittaessa käy-
tävien keräysastiat ulkona, pääsisään-
käynnin vieressä, sijaitseviin keräysastioi-
hin.
 
PAPERINKERÄYKSEEN SAA LAITTAA: 

- vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit 
- atk-listat ja ketjulomakkeet 
- valkoiset ruutulehtiöpaperit 
- sanoma- ja aikakauslehdet 
- mainokset ja kirjekuoret 
- ruutu- ja kirjoituspaperit 

 
!  Papereihin saa jättää niitit ja kirjekuoriin ikkunat  ! 
 
EI SAA LAITTAA 

- märkää tai likaista paperia 
- lahjapapereita 
- pehmopaperia (talouspaperi, käsipyyhkeet)  

 
Huom! Kopiopaperin suojakääre, joka sisältää yhden riisin paperia, kuuluu kartongin-
keräykseen ellei pakkauksessa toisin ilmoiteta! 
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Tietosuojamateriaali 
 
Tuhottava ja arkaluontoinen paperi viedään silppuriin tai tietosuojamateriaalilaatikkoon, joka 
sijaitsee alakerrassa, pääsisäänkäynnin läheisyydessä. 

 
Huom! Silppuriin ei saa laittaa muovikalvoja, koska silloin paperi ei enää kelpaa kierrätettä-
väksi. Luottamukselliset, tuhottavat piirtoheitinkalvot voi viedä keskuksen käytävällä sijaitse-
vaan tietosuojamateriaalilaatikkoon, muut voi laittaa sekajätteeseen. 
 

 Tietosuojamateriaaliastia sijaitsee pääsisään-
käynnin läheisyydessä. 

 
Tietosuojamateriaaliastiaan kuuluu 
luottamukselliset 

- paperit (ATK-listat, laskut, muistiot, 
tositteet) 

- piirtoheitinkalvot 
- CD-levyt  
- atk-levykkeet  
- DAT-nauhat  
- diat ym. 

 
Pahvi ja kartonki 
 
Tuotannossa tiimit huolehtivat pahvinkeräysastioiden tyhjennyksestä rakennuksen kaupungin 
puoleisessa päädyssä sijaitsevaan pahvipuristimeen. Lisäksi on sovittu että jätehuoltoyhtiö 
Lassila & Tikanojan työntekijä tyhjentää pahvinkeräysastiat, joissa on heidän logotarransa 
”Tyhjennyksestä vastaa…”.  L&T:n työntekijä tilaa myös pahvipuristimen tyhjennyksen. 
 

 
 
Yläkerran toimistosta tulevalle pahville on keräyspaikka kopiohuoneessa. Alakerrassa pah-
vinkeräyspaikka on TTC-neuvotteluhuoneen edessä sijaitsevassa kopiohuoneessa. Toimiston 
pahvit voi myös viedä tuotannon puolella sijaitseviin keräysastioihin. 
 
Toimiston keräyslaatikon tyhjentämisestä huolehtivat siistijät tarvittaessa. 
 
!  Teippejä, etikettejä ja niittejä ei tarvitse poistaa  ! 

 
Huom! Kopiopaperin suojakääreet kelpaavat keräyspahvin ja -
kartongin joukkoon. Kääreet kerätään tyhjään kopiopaperi-
tikkoon, joka sijaitsee kopiohuoneessa tai viedään muuhun 
pahvinkeräysastiaan. 
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Muovi 
 

Muovi kerätään tavaran vastaanoton yhteydessä olevaan 
paalaimeen.  
 
Paalaimen tyhjennyksestä huolehtii HSG:n henkilöstö ulkona 
olevaan varastointipisteeseen, josta Lassila & Tikanoja hoitaa 
poiskuljetuksen keskitetysti.   
 
Kokoonpanolinjoilla on muovijätteelle keräilyastiat, joiden tyh-
jennyksestä paalaimeen vastaa Lassila & Tikanojan työnteki-
jä.  
 
 
 
 
 
Puu 

Puukeräysastia sijaitsee tavaran vastaan-
oton tiloissa. HSG:n henkilöstö kuljettaa jä-
tepuut tehtaan sisätiloista siirtolavalle, joka 
sijaitsee rakennuksen kaupungin puoleises-
sa päädyssä. 
 
Lassila & Tikanoja tyhjentää lavan viikoittain. 
 
PUUJÄTTEISIIN SAA LAITTAA 

- puhdas puu ja risu 
 
Huom! Painekyllästetty puu on ongelmajä-
tettä ja kuuluu ongelmajätekeräykseen.

 
  
  
 
Metalli 
 
Keräysastiat ovat tuotantotilojen eri puolilla. 
Isommat romut tulee viedä suoraan ulkona 
olevalle Rautasoinin lavalle. 

 
SAA LAITTAA 

- romutettavat koneet, laitteet ja niiden 
osat 

- tuotannossa syntyvät metallijätteet 
- pienmetalli (foliovuoat, työkalut…) 

 
Rautasoini tyhjentää lavan tarvittaessa. 
 
Huom! Metalliromusta on poistettava on-
gelmajätteet (esim. akut ja öljyt). 
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Koneistuslastut 
 
Vastaavat henkilöt tyhjentävät koneistuslastujen keräys-
vaunut lastujätteelle varatuille valuma-altaallisille siirtola-
voille, joiden alla on lisäksi betonista valettu 2 m3 turva-
allas. Altaaseen on asennettu automaattinen hälytys, joka 
hälyttää kun muljua on valunut altaaseen niin paljon, että 
tyhjennys on tarpeen. Tällöin lastausalueen tuulikaapissa 
syttyy punainen hälytysvalo.  
 
Jos huomaat valon palavan, ilmoitathan siitä 
Jukka Hietakankaalle (puh. 3959) tai Raine Heikkilälle 
(puh. 3936) 
 
Rautasoini tyhjentää lavan tarvittaessa. 
 
 
Huom! Lastujen sekaan ei saa laittaa roskia! Se ei ole 
paikka pahvimukeille, spraypurkeille eikä tupakantumpeil-
le, koska kaikki ylimääräinen materiaali lastun seassa 
huonontaa koko kuorman laatua. 

   
 
 
 
 
 
Kupari 
 

Kuparijäte kerätään isolla linjalla sijaitsevaan keräysastiaan 
ja tyhjennetään tarvittaessa. 
 
Sirpa Parviainen (puh. 3893) hoitaa tyhjennyksen tilauk-
sen. 

ipperit ja imeytysmatot 

 
 
 
 
 

 
 
V  

oriin, vaan 
ippereille ja imeytysmatoille varattuihin astioihin. 

 
 
 
 
Lindström Oy pesee käytetyt vipperit ja imeytysmatot ja toi-
mittaa uusia tilalle. Ethän siis heitä niitä roskak
v
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Tyhjät tynnyrit 
 
Tyhjät tynnyrit toimitetaan ulos lastulavan läheisyydessä sijaitsevalle, tyhjille tynnyreille vara-

tyhjennystä, ota yhteyttä  
ukka Hietakankaaseen (puh. 3959) tai Raine Heikkilään (puh. 3936) 

ullot

tulle paikalle, josta ne toimitetaan jatkokäsiteltäväksi tarvittaessa.  
 
Jos tarvitaan paikan 
J
 
Tyhjät sprayp  

olilla tehtaan 
otantotiloja. 

ätehuoltoyhtiö Lassila & Tikanoja huolehtii keräilyastioiden tyhjennyksestä. 

 
Tyhjät spraypullot tulee kerätä niille varattuihin keräysastioihin, joita on eri pu
tu
 
J
 
Värikasetit (tulostimet) 
 
Tulostimien tyhjät värikasetit toimitetaan pääsisäänkäynnin aulassa sijaitsevien rappusten alla 
olevaan keräyspisteeseen ilman alkuperäispakkaustaan. 
 
Jätehuoltoyhtiö Lassila & Tikanoja huolehtii keräilyastian tyhjennyksestä. Värikasetin pakkaus 
uuluu pahvinkeräykseen.  Uuden värikasetin voi noutaa toimistotarvikevarastosta. 

irpa Parviainen (puh. 3893) tilaa tyhjennyksen tarvittaessa. 

ärikasetit (kopiokoneet)

k
 
S
 
V  

Ei ainakaan tällä hetkellä kerätä erikseen → sekajätteeseen. 

ngelmajätteet

 

 
O  

- lyijyakut    

uolella 

- loisteputket   
- musta jäteöljy   jätevarastoon 

jäteöljy (ainoastaan kirkas)  1 m kontissa ja tynnyreissä koe- 
n 

edessä 

teöljytynnyreitä varastoidaan öljyk sessa rak ädyssä. 

   oleviin kontteihin 
- liuottimet   ongelmajätevarastoon 

ongelmajätevarastoon 

sta huolehtii Jukka Salminen (puh. 3976). 
Ongelm jätteiden kuljetukset tilaa tarvittaessa Sirpa Parviainen (puh. 3893). 

ana ”ongelmajäte”, astian sisältö sekä 
jätteen haltijan nimi. 

      
ongelmajätevarastoon 

 
- paristot ja pienlaitteiden akut  keräyspisteitä tuotannon p

sekä ongelmajätevarastossa 
ongelmajätevarastoon 
ongelma

3 - 
käytössä ja FMS-lastausasema

 
Täysiä jä atok ennuksen itäisessä pä
 
- öljy-vesiseokset   FMS:n lastausaseman edessä 

- maali ja liimajätteet (EI KUIVAT !!!)  
 

 
Ongelmajätevarasto

a
 

Huom! Astiaan, jossa on ongelmajätettä, tulee lisätä s

 
 
 
 



 
 

GARDNER DENVER OY:N JÄTEHUOLTO 
 
 

  7 (7) 

SE-romu = Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) 

Piene
- 

C:t, kannettavat tietokoneet, tulostimet,  

- Telekommunikaatiolaitteet 
t jne.) 

 
keittimet jne. 

 
- Viihde-elektroniikkalaitteet: 

ot jne.) 

-   

(Poistettavat, tietoa sisältävät nauhat, levykkeet yms. 
tulee toimittaa pääsisäänkäynnin läheisyydessä si-

 on aina huomioitava: 

- ongelmajätteiden erottelu: ongelmajätettä ovat kaikki laitteet, joissa on virtajohto 

→  Pienet SE-romut kerätään ongelmajätevarastoon 
  Suuret laitteet tulee toimittaa erikseen hävitettäväksi 

(ilmoitus Sirpa Parviainen (puh. 3893)) 
 

uom! Henkilöstön omia ongelmajätteitä EI SAA toimittaa 
ardner Denverin ongelmajätevarastoon vaan  
irkanmaan jätehuollon järjestämille keräyspaikoille  

 
sityisten ei tarvitse maksaa ongelmajätteiden toimittamisesta 

sianmukaiseen käsittelyyn mitään, eli se on siis ilmaista! (Poik-
 pulittamaan muutaman euron.) 

atso: http://www.pirkanmaan-

 
t koneet: 
IT-laitteet  
(P
kopiokoneet jne.) 
 

(kännykät, faksit, puhelimet, puhelinvastaaja

- Pölynimurit, mikrouunit, kahvin

(televisiot, radiot, nauhurit, vide
 
Tietosuojaa vaativa atk-romu
(esim. kaikenlaiset levykkeet  
ja niiden oheismateriaali): 

jaitsevaan tietosuojamateriaalilaatikkoon.) 
 
 
Elektroniikkajätteen osalta
 

- tietoturvallisuus  
- hyödynnettävät komponentit. 

 

→
 

 
 
 
 
 
H
G
P
 
 
 
Tämä siksi, että yritysten täytyy maksaa ongelmajätteistä, mutta
yk
a
keuksena SE-romu, josta joutuu
 
 
K
jatehuolto.fi/alku_kodin_jatteet.htm 
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Muista järjestys: Vältä, vähennä, kierrätä, lajittele 

 

kin.  
a vähennetään paperin- sekä muun materiaalin kulutusta.  

n tuotteiden hankkimista.  

teiden syntyä.  
udelleen erilaisia pakkausmateriaaleja, kuten kirjekuoria, postipaketteja ja 

oita.  

en ym. elektroniikkalaitteiden, toimistotarvikkeiden ja kirjojen 
ä. 

maksi jääneiden toimistotarvikkeiden (mapit, kotelot, muovitaskut yms.) tai 
oittaminen. 

 erittely!  
n.  

- Metallijäte erikseen  
- Kupari erikseen 
- Atk- ja elektroniikkaromun asianmukaisesta poistamisesta huolehtiminen. 

 

 
Miten välttää?  
 

- Harkitaan kaikki hankinnat tarkkaan.  
- Vuokrataan koneet / laitteet.  
- Huomioidaan hankinnoissa tavaroiden/ laitteiden korjausmahdollisuus. 

viä ja korjattavia tuotteita yleensä-- Luovutaan kertakäyttöastioista ja suositaan kestä

- Seurataan j
- Vältetään ylipakattuje

 
Miten vähentää?  
 

- Valitaan mahdollisuuksien mukaan uusiotuotteita.  
- Suositaan materiaaleja, jotka voidaan käyttää uuden tuotteen valmistukseen raaka-

aineena.  
- Seurataan eri jätejakeiden määriä ja pyritään saadun tiedon avulla vähentämään jät-

- Käytetään u
pahvilaatik

 
Miten kierrättää?  
 

- Kalusteiden, tietokoneid
kierrätys yrityksen sisäll

- Tarpeetto
kirjojen lahj

 
Miten lajitella?  
 

- Paperin lajittelu 
- Ongelmajätteiden
- Pahvi ja kartonki eriksee
- Muovi erikseen 
- Puu erikseen 
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Miten vähentää paperin kulutusta? 
 
Paperin käytön vähentäminen toimistoissa on ensisijainen jätteen vähentämiskeino. Seuraavassa neu-
voja paperinkulutuksen vähentämiseksi. 
 

1. Sähköpostin ja puhelimen käyttäminen 
Kaikki mahdollinen yrityksen tiedotus sähköpostitse. Yleensä sähköposti on kätevä väline paperin sääs-
tämisessä. Tämä hyöty kuitenkin menetetään, jos viestejä tulostetaan paperille. 
 
Puhelin on paras väline lyhyiden viestien välittämisessä ja näin myös varmistetaan, että asianomainen 
saa varmasti viestin. 
 

2. Internetsivut, ilmoitustaulut ja teemakansiot  
Harvoin muuttuvaa tietoa kannattaa kerätä www-sivuille, ilmoitustauluille ja kansioihin. 
 

3. Kopiointi ja tulostaminen pienentäen ja kaksipuolisesti 
Tulostaminen ja kopioiminen kaksipuolisesti lienee yksinkertaisimpia keinoja vähentää paperin kulutus-
ta. Tulostusasetuksiin kannattaakin laittaa kaksipuolinen tulostus oletukseksi jos mahdollista. 
Myös pienentäminen kopioinnissa ja tulostamisessa säästää paperia. Samoin kannattaa aina tulostaa 
vain valmiita, huolella oikoluettuja tekstejä, ettei tule turhia hukkatulosteita. 
 
Oikovedosten tulostamisen sijasta kannattaa käyttää oikolukuohjelmia ja esikatselua. Joskus pitkän 
tekstin oikolukeminen on kuitenkin mukavampaa paperilta kuin koneelta. Tällöin voi säästää mustetta 
valitsemalla tulostusasetuksista vaihtoehdon ”luonnos”. Tulostusohjelmissa on nykyään mahdollisuus 
pienentää tulostettava teksti siten, että kahden sivun aukeama tulostuu yhdelle paperin puolelle tai jopa 
neljä sivua tulostuu paperin yhdelle puolelle. 
 

4. Yhdeltä puolelta käytettyjen papereiden uudelleen käyttäminen 
Paperin kulutusta lisää myös se, että paperista käytetään usein vain toinen puoli. Yhdeltä puolelta käy-
tetyt paperit voi kerätä esimerkiksi muistilappukuutioiden teettämistä varten. Pienempiä nippuja voi 
myös itse nitoa yhteen. 
 
Lasertulostimet saattavat tukkeutua, jos niihin yrittää syöttää kertaalleen tulostetun, hieman kaarevan 
paperin. Suorat paperit, kuten kopiopaperit ja mustesuihkutulostinten ja -faksien paperit, voi kuitenkin 
syöttää uudelleen sekä tulostimeen että kopiokoneeseen. 
 
Mitä jätteille tapahtuu? 
 

• Ongelmajätteet lähetetään turvalliseen käsittelyyn Lassila & Tikanoja Oy:lle.  
Osa ongelmajätteistä voidaan hyödyntää. www.lassila-tikanoja.fi 

 
• Sähkö- ja elektroniikkaromu kuljetetaan Lassila & Tikanojan toimesta Keravan kierrätyslaitok-

seen www.lassila-tikanoja.fi tai Stena Ek Oy:lle Poriin www.stenaek.fi jatkokäsiteltäväksi. 
 

• Sekajätteen loppusijoituspaikka on Tarastenjärven jätteenkäsittelylaitoksen kaatopaikka. 
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi 
 

Lajiteltuja hyötyjätteitä käytetään uusien tuotteiden valmistuksessa: 
 

• Keräyspaperista valmistetaan uutta paperia.  

 
www.paperinkerays.fi 
 

• Metalli käytetään metalliteollisuuden raaka-aineena. www.rautasoini.fi 
 
• Kartongista ja keräyspahvista valmistetaan hylsykartonkia. www.paperinkerays.fi 

 
• Puu menee Tarastenjärven Ressu-jätteenkäsittelylaitoksen kautta energiahyötykäyttöön. 

http://www.lassila-tikanoja.fi/
http://www.lassila-tikanoja.fi/
http://www.stenaek.fi/
http://www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/
http://www.paperinkerays.fi/
http://www.rautasoini.fi/
http://www.paperinkerays.fi/
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