JÄTEHUOLTO SUOMESSA
Suomen lainsäädännössä on vaatimukset jätteiden käsittelystä ja lajittelusta ympäristön ja
ihmisten terveyden suojelemiseksi. Jätelain mukaan jätteen syntyä tulee ennaltaehkäistä. Jo
ostopaikalla kannattaa miettiä, minkälaista ja
kuinka paljon jätettä ostettavasta tuotteesta
ja sen pakkauksesta muodostuu, ja valita mahdollisuuksien mukaan vähemmän jätettä synnyttävä vaihtoehto.
Roskaaminen ja jätteiden jättäminen ympäristöön tai teiden varsille sekä
jätteiden polttaminen avotulella tai tynnyrissä on lain mukaan kiellettyä. Jätteet tulee laittaa niille tarkoitettuihin keräysastioihin.
Ongelmajätteitä ja myrkyllisiä aineita ei saa laittaa muiden jätteiden sekaan, vaan ne on pidettävä erillään ja toimitettava ongelmajätteiden
keräyspaikkaan.
Biohajoavat jätteet tulee pitää erillään muista jätteistä ja laittaa omaan
keräysastiaansa. Biojätteet toimitetaan kompostoitavaksi, ja syntynyt
multa hyödynnetään.

Pullojen palautus
Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot
ja –tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa
Alkoihin. Pullojen ja tölkkien
palautuksesta saa takaisin
panttimaksun, 10-40 snt pullon
koosta riippuen. Palautetut pullot
puhdistetaan ja käytetään uudelleen useita kertoja. Tölkit käytetään uudelleen materiaalina.

Sekajäte

Kuivajäte

Kuivajätteen keräysastiaan laitetaan:
+ Kaikki ne roskat ja jätteet, joille ei
ole järjestetty erillistä keräysastiaa.
+ Mikäli yrityksessä on omia
keräysastioita hyötykäyttökelpoisille
jätteille (esim. paperi, kartonki, metalli ja lasi), tulee nämä jätteet laittaa ensisijaisesti niille varattuihin
astioihin.

Kuivajätteen keräysastiaan
laitetaan:
+ Kaikki ne roskat ja jätteet, jolle ei
järjestetty erillistä keräysastiaa.

Kuivajätteen keräysastiaan ei laiteta:
- ongelmajätettä (esimerkiksi
paristot, akut, käyttämättömät
lääkkeet)
- palautuspulloja (muoviset ja lasiset
virvoitus- ja alkoholijuomapullot,
joissa on LL merkki), jotka palautetaan kaupan palautusautomaattiin.

Kuivajätteen
keräysastiaan ei
laiteta:
- biojätettä
- ongelmajätettä
(esimerkiksi
paristot, akut, vanhat lääkkeet)
- palautuspulloja, jotka palautetaan kauppaan
Biojätteet tulee lajitella kuivajätteestä!

Biojäte
Biojätettä ovat:
+ hedelmien ja vihannesten kuoret
+ liha- ja kalajätteet
+ kahvin- ja teenporot
suodatinpusseineen
+ pehmeät ja kosteat
paperit
+ elintarvikerasvat ja
-öljyt
+ kananmunankuoret ja
kananmunakennot revittyinä
+ lemmikkieläinten jätökset
+ kukkamullat ja kasvinjätteet
+ lakaisutomu

Biojätettä eivät ole:
- muovi, lasi, kumi ja nahka
- myrkyt, maalit,
liuottimet yms.
- tupakantumpit ja
purukumi
- värilliset mainos
paperit
- tuhka ja kalkki

Biojätteittä ei saa pakata muovipussiin.
Biojätteet voi pakata paperipussiin tai
kaupoissa myytäviin erityisiin
maissitärkkelyksestä valmistettuihin
biojätepusseihin (esim. Bioska).

Paperi

Lasi

Paperinkeräykseen
kelpaavat:
+ mainokset ja
kirjekuoret
+ sanoma– ja
aikakauslehdet
+ puhelinluettelot ja kirjat
+ uusiopaperit

Lasinkeräykseen kelpaavat:
+ väritön ja värillinen lasi
+ lasiastiat ja esineet
+ lasipullot
+ lasiset säilöntä- ja
+ lastenruokatölkit

Paperinkeräykseen eivät kelpaa:
- kertakäyttöastiat
- elintarvikepakkaukset ja kartongit
(kuivajätteeseen tai
kartonginkeräykseen)
- lahjapaperi (kuivajätteeseen)

Lasinkeräykseen eivät
kelpaa:
- hehkulamput
- posliini, keramiikka ja kristalli
- muovi ja alumiini
- ikkuna-, peili ja tuulilasi
- kuumankestävä erikoislasi (esim.
uunivuoat)
- palautuspullot

Kartonki
Kartonginkeräykseen kelpaavat kartongin lisäksi mm. kartonkipakkaukset:
Kaikki kaupasta ostettujen tuotteiden paperi- ja kartonkipakkaukset:
+ muro-, keksi- ja makeispakkaukset
+ sokeri- ja jauhopussit
+ muna- ja hedelmäkennot
+ maito-, mehu-, ja piimätölkit
+ kartonkiset jogurttipurkit
+ alumiinivuoratut mehupurkit
+ kartonkiset jäätelöpakkaukset
+ ruskeat paperikassit, -pussit ja kirjekuoret
+ puhtaat kartonkiset kertakäyttöastiat
Kartonginkeräykseen eivät kelpaa:
- märkä tai likainen kartonki (kuivajätettä)
- likaiset ja huuhtelemattomat pakkaukset (kuivajätettä)
- styroksi ja muovi (kuivajätettä tai energiajätteen keräykseen)

Metalli
Metallinkeräykseen kelpaavat:
+ säilyketölkit
+ metallipurkit
+ alumiinipurkit ja foliot
+ metallikannet
+ kruunu- ja
kierrekorkit
Metallinkeräykseen
eivät kelpaa:
- aerosolit
(ongelmajätteen keräykseen)
- paristot ja muut ongelmajätteet

Polttokelpoinen jäte
(itse kiinteistöllä poltettava)
Polttokelpoista jätettä ovat:
+ paperi, kartonki ja pahvi (ei
märkää tai likaista, kuivajätettä)
+ puu
Polttokelpoiseen jätteeseen eivät
kelpaa:
- muovit
- metalli
- lasi
- keramiikka
- ongelmajätteet
- kumi, nahka, tekstiilit

Energiajäte
Energiajätettä ovat:
+ muovipullot, -astiat, -esineet
+ paperit, kartongit ja pahvit
+ muoviset pakkausalustat ja –kotelot
+ muovipussit, -kassit ja –kelmut
+ muovikannet ja –korkit
+ kartonkitölkit ja muut nestepakkauskartongit (esim. maito- ja mehutölkit)
+ styroxalustat ja –kotelot
+ pienehköt puutavarat ja -esineet
Energiajätteen keräykseen eivät kelpaa:
- PVC-muovit (muovitunnus 03)
- mm. muoviputket, -letkut, sähköjohdot, sadetakit ja puhallettavat lelut,
- kasetit ja CD-levyt sekä niiden kotelot, muovikortit (kuivajätettä)
- kumi, nahka, tekstiilit, vaipat ja siteet (kuivajätettä)
- alumiinipaperit (kuivajätettä)
- ongelmajätteet, painepakkaukset

Ongelmajäte
Ongelmajätteitä ovat:
+ vanhentuneet lääkkeet
+ akut
+ nappi- ja ladattavat paristot
+ elohopealämpömittarit
+ öljyt, jarru- ja jäähdytinnesteet
+ maalit, liimat, lakat ja
puunsuoja-aineet
+ liuottimet ja ohenteet
+ liuotinpesuaineet
+ torjunta-aineet
+ loisteputket
+ painekyllästetty puu
+ uudenvuoden tinat
+ tyhjät aerosoli- ja spraypullot

