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Mikä muuttuu? 

Westenergyn polttolaitoksen ansiosta poltettavan jätteen osuus kasvaa 

– lähes kaikki jäte kelpaa poltettavaan 

Biöjätettä ei kerätä erikseen, vaan sekin poltetaan 

– keräysastiat poistuvat 

Entinen ”Karkea jäte”, nykyisin ”Kaatopaikkajäte” putoaa lähes nollaan 

– keräysastiat poistuvat linjoilta 

– ainoastaan E10 ovelle jää pieni keräysastia 

Kierrätyksessä kokeillaan joitakin vanhoja ja joitakin uusia konsteja 

– Romutuksessa kerätään puhtaat kontrolliboxit Junkkarille 

– Muidenkin muovi- ja lasikuituosien jälleenkäyttöä tutkitaan ja kokeillaan 
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Huomioitavia seikkoja 

Lähes kaikki metalliosat kelpaavat metallikeräykseen 

– pienet ylimääräiset johdonpätkät tai pakeliittiosat palavat sulatusprosessissa 

– varmista, että aerosolipullo on tyhjä, korkki palavaan ja pelti metalliin 

Erikseen kuten ennenkin: kupari, alumiini, akut, konkat, elektroniikka 

Lähes kaikki muu kelpaa poltettavaan jätteeseen 

– kaikki tekstiilit (hanskat, jopa kengät), pastajäämät, putkilot ja liinat 

– Sikaflex putkilot, muoviset pakkausvanteet, orgaaninen jäte 

– Kaikki muoviosat (ellei PVC tai kierrätettävä) 

Kaatopaikkajätettä (vanhaa karkeaa jätettä) ei ole juuri ollenkaan 

– keräysastiat linjoilta poistuvat 

– ainoastaan lasikuitulaminaatti ja CH –laitteiden päädyt kaatopaikalle 

– PVC muovia ei saa polttaa -> kaatopaikkajäte 
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Biojäte pois, kaatopaikkajäte minimiin 
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Kerättävät materiaalit kuten ennenkin 

Kupari, alumiini katoksessa ovella E10 

Elektroniikkaromu, vaaralliset jätteet katoksessa ovella E10 

Metallikeräys Stena lava ovella E9, astia Kahvikeitaalla P3 ja P6 (DHL), astia keittiöllä 

Puu lava ovella E9 

Pakkausmuovit prässätään ja lava ovella E9 

Pahvi puristin ovella E10 

Toimistopaperi ja tietosuoja astiat O01, E10 ja P4 

Keräyspaperi astiat O01 ja E10 

Lasi astiat Kahvikeidas P3 ja keittiö 
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Kierrätyskäyttö sanomalehtien 
raaka-aineena 
Ei pahvia, kopiopaperikääreitä, 

kertakäyttöastioita tai 
kartonkipakkauksia keräyspaperin 
joukkoon 

Käytetään pehmopaperin raaka-
aineena 
Vain valkoinen paperi, 

sanomalehdet ja muu 
Värillinen paperi lajitellaan 

keräyspaperiin 
Niittejä ja paperiliittimiä ai tarvitse 

poistaa 

Käytetään hylsykartongin raaka-
aineena 
Enimmäkseen aaltopahvia ja 

pahvilaatikoita 
Hylsyjen hukkapätkät kuuluvat 

keräyspahviin 
Pahvilaatikot kannattaa litistää tilan 

säästämiseksi 
Teippejä, hakasia tai etikettejä ei 

tarvitse poistaa 
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Sopimukset, tarjoukset, 
suunnitelmat, asiakas- ja 
henkilötietodokumentit, 
tuotekehitysmateriaalit ym. 
luottamuksellista tietoa sisältävät 
paperit 
Kaikki paperit, joiden et halua 

päätyvän muiden käsiin 

Kaikki materiaali, jonka et halua 
päätyvän vieraisiin käsiin 
L&T:n tietosuojapalvelut murskaa 

materiaalin ja mahdollisuuksien 
mukaan toimittaa sen hyötykäyttöön 

Metallia voi kierrättää lähes 
loputtomiin 
isokokoiset metalliromut 
metallihuonekalut 
pellit ja putket 
polkupyörän rungot 
tyhjät tynnyrit ja purkit 
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Keräyslasi käytetään uusiin 
lasipakkauksiin ja lasivillaksi 
Ei posliinia, kristalliesineitä, peiliä, 

ikkunalasia tai lämpölasia 
Tuulilasit ja ikkunalasit 

erilliskeräykseen 
Astiat keittiö ja kahvikeidas P3 
 

Kalvomuovia hyödynnetään uusien 
muovituotteiden raaka-aineena 
Kirkas kiriste- ja kutiskekalvomuovi 
Ei sidontanauhoja 
Paalataan, keräyslava ovella E9 

HUOM! 
Vaconilla kierrätetään myös kovaa 
muovia 
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Ensisijaisesti puhdasta puutavaraa 
Muottipuut 
Mukana saa olla pienet määrät levytavaraa 

ja maalattua puuta 
Saapuva pakkauspuutavar, rikkoutuneet 

kuormalavat, rakennustöiden puujäte 
Ei kyllästettyä puuta (oma keräys) 
Aina vastaanottotarkastus laitoksella 

Jätettä, josta hyödynnettävät materiaalit ja 
vaaralliset jätteet on lajiteltu erikseen 
Palamatonta jätettä, jolle ei ole hyötykäyttöä 
lasikuitu 
tasolasi, keramiikka, posliini 
lasivilla 
kipsilevyjäte 
betoni ja kivet 
PVC-muovi 
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PVC-muovi KAATOPAIKKAJÄTTEESEEN! 
 
viemäri-, sähköasennus- sekä muut muoviputket 
pressut (lainapeitteet) 
kattokourut, kaapelikourut, muoviset kynnyslistat 
kaapelien eristeet/päällysteet 
muoviset lattiamatot 
sadetakit 
kansioiden muovikannet (muovitaskut), piirtoheitinkalvot 
Mikäli muovissa kirjainyhdistelmä PA-GF (lasikuitu) 
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Isot virvoitusjuomapullot, tekstiilit 

Mehupullot, muoviämpärit, 
virvoitusjuomakorit 

Putket, letkut, rakennusmateriaalit, 
vanhat mapit 

Muovipussit ja –kassit, muovikalvot 

Muut muovit, sekoitemateriaalit 

Rasiat, purkit, mukit, styroksi 

Narut, rasiat, laitteiden osat 

Muovien eri merkit 
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Vaaralliset jätteet (entinen ongelmajäte) 

Lajittelupiste E10-oven läheisyydessä ulkovarastossa 

tyhjät aerosolipullot 
metallikeräykseen 
(muovikorkki poltettavaan) 
Tyhjät maalipurkit 

metallikeräykseen 
Acryl Cleaner kanisterit 

merkitään erikseen 
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Vaarallisia terveydelle tai ympäristölle 
Lue huolellisesti pakkauksen ohjeet ja 

käyttöturvallisuustiedot 
Varoitusmerkki tuotteessa tai pakkauksessa kertoo, 

että jätteenä se on käsiteltävä vaarallisena jätteenä 
Pidä vaaralliset jätteet erillään toisistaan 
Säilytä vaarallinen jäte alkuperäisessä 

pakkauksessa mikäli mahdollista 
Jos siirrät vaarallista jätettä toiseen pakkaukseen, 

siirrä myös tieto sisällöstä 
 

Vaaralliset jätteet 
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Elektroniikkajäte 

 
 Kondensaattorit 
 Kupari (kiskot ja johdot erikseen) 
 Alumiini 
 Piirikortit (ja panelit) 
 Tehopuolijohteet 
 Sulakkeet 
 Käämityt 
 Sekalainen elektroniikkaromu 

 
 
 

Lajittelupiste E10-oven läheisyydessä ulkovarastossa, astian yllä lajitteluohje 
 
• Tilaan ei saa tuoda lajittelemattomia jäte-eriä 
• Tilaan ei saa tuoda puuta, keräysmetallia, keräysmuovia, poltettavaa tai kaatopaikkajätettä 
• Tilaan ei saa tuoda ylimääräisiä lavoja, häkkejä tai muitakaan astioita 



Tarkennus purettavien laitteiden osalta 

Puhtaat Junkkarin muoviosat kerätään ja palautetaan uusiokäyttöön 

– ABS – PC merkityt muoviosat 

– metalliosat pois (maadoitusliuskat, D-liitin, ruuvit) -> keräysmetalli 

– tarrat ja tiivisteet poltettavaan jätteeseen, kierrätettävien osien oltava paljaita 

– vain yhtä ja samaa väriä yhteen häkkiin 

– Pyöräytä muovikelmu ympärille (laite ovella E10) 

– Merkitse häkki :”Kierrätysmuovia”. Palautetaan Junkkarille 
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Tarkennus purettavien laitteiden osalta 

Kaikki muoviosat kelpaavat poltettavaan, ellei kierrätetä Junkkarille 

Liittimistä muovikansi irti, alumiini keräykseen, muoviosa poltettavaan 

 

 

 

Kiinteä komponentti jossa useita eri osia (konkkaa, kelaa, ym.) 

 -> SER, sekalainen elektroniikkaromu 

Alumiinikuoriset vastukset -> sulakkeet 

Kelat, kontaktorit ja kuristimet (ei saa olla elektrolyyttiä) -> käämityt 

Kaikki muutkin lajiteltavat elektroniikka ja metalliosat ohjeen mukaisesti 
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