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KIERRÄTYS ON KILPAILUETU 
JA KAIKKIEN ETU
Ajat, jolloin kaikki jäte vietiin kaatopaikalle, ovat mennyttä. Nyt avainsana on kierrätys, joka tuo 
etua niin yritykselle kuin ympäristöllekin.

Kierrätys säästää kustannuksia ja luonnonvaroja, koska suuri osa lajitellusta jätteestä voidaan 
käyttää uudelleen raaka-aineina ja osa taas hyödyntää teollisuuden kierrätyspolttoaineena. 
Kun kierrätys ja hyötykäyttö toimivat kunnolla, vain pieni osa jätteestä päätyy loppusijoitukseen 
kaatopaikalle.

Yritys voi pienentää jätteenkäsittelymaksujaan kierrättämällä, ja hyvin hoidetulla ympäristön-
huollolla on huomattava positiivinen vaikutus yrityksen imagoon. Kierrätys on siis ehdottomasti 
kilpailuetu!

Tässä kierrätysoppaassa on tärkeää tietoa, joka auttaa tehostamaan yrityksen ympäristöhuoltoa 
ja sitä kautta muuttamaan Suomea kulutusyhteiskunnasta tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi.
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LUOTA L&T:N OSAAMISEEN
Jätehuolto on järjestetty eri tavoin eri puolilla Suomea, koska alueellisissa määräyksissä on eroja. 
Lisäksi määräykset muuttuvat aika ajoin. Siksi kannattaa valita kumppaniksi L&T. Pidämme asiak-
kaat aina ajan tasalla ja hoidamme jätehuollon määräysten mukaisesti.

Jätehuolto on asiakaskohtaisesti räätälöity ratkaisu, jossa on otettu huomioon kaikki:

 syntyvien jätteiden määrä ja laatu
 syntypaikka, esim. toimistot ja tuotantotilat
 toiminnan sujuvuus, esim. keräysastioiden sijoittelu
 turvallisuus
 kustannukset
 kaikki vallitsevat määräykset

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
www.lassila-tikanoja.fi/asioiverkossa
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>CO2

MAAILMA EI OLE 
KERTAKÄYTTÖINEN
Materiaalitehokkuus on vahvuutta, joka kannattaa opetella. Se on ohjenuora, joka istuu koko 
tuotanto- ja palveluprosessiin, tuotesuunnittelusta aina jätehuoltoon asti.

Materiaalitehokkuudessa pääsee jo pitkälle, kun valitsee raaka-aineiksi  ympäristön ja terveyden 
kannalta mahdollisimman haitattomia, helposti uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä materiaa-
leja. On järkevää panostaa jätteen synnyn ehkäisyyn esimerkiksi välttämällä turhaa pakkaamista 
ja tuotannossa syntyvää hävikkiä. Materiaalitehokkuuteen kuuluu luonnollisesti myös jätteiden 
huolellinen lajittelu ja tehokas kierrättäminen.

Kierrätys vähentää merkittävästi neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön kuormi-
tusta. Jos jätettä ei ole mahdollista hyödyntää raaka-aineena, siitä voi silti saada kierrätyspoltto-
ainetta joko teollisuudelle tai sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Laskenta käyntiin 
ja päästöt kuriin
Kuinka paljon CO2-päästöjä yrityksesi jäte-
huolto aiheuttaa? L&T:n ja VTT:n kehittämän 
edistyksellisen laskurin avulla saat selville 
päästömäärät ja näet, miten päästöjä vähen-
netään tehokkaalla kierrätyksellä.

CO2-päästölaskennan tilaajana saat käyt-
töösi CO2-tarran ja viralliset laskentatulokset 
vapaasti hyödynnettäväksi. Voit myös verrata 
yrityksesi jätehuollon nykytilaa L&T:n huippu-
luokan kierrätysratkaisuihin.

Kysy CO2-laskennasta lisää L&T:n 
asiantuntijoilta.
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1.5.2012 voimaan tullut jätelaki velvoittaa jätteen tuottajat entistä tiukempaan kirjanpitoon ja 
raportointiin. L&T:n Ympäristönetti tekee kirjanpidosta helppoa ja tarjoaa sähköisen työkalun 
ympäristönhuollon seurantaan ja kehittämiseen.

Ja vaikka et toistaiseksi olisikaan velvollinen pitämään kirjaa jätteistä, kannattaa silti ottaa Ympä-
ristönetti käyttöön: nettipohjaisen raportointijärjestelmän avulla voit helposti seurata jätemää-
rien ja -laatujen kehitystä sekä käyttää raportointijärjestelmää seurantatyökaluna hyötyjakeiden 
määrän kasvattamisessa.

Kysy lisää Ympäristönetistä L&T:n asiantuntijoilta.

Mitä laki vaatii?
Suomen jätelain mukaan tärkeintä on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta sekä edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Laki edellyttää jätteiden hyödyntämistä – ensisijaisesti kier-
rättämällä ja toissijaisesti hyödyntämällä jäte energiana.

Jätteen tuottajalla on velvollisuus olla selvillä tuottamansa jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, 
laadusta sekä jätehuollon terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016 asti.

Yhdyskuntajätteiden osalta tavoitteena on:

 kierrättää eli hyödyntää materiaalina 50 %
 polttaa eli hyödyntää energiana 30 %
 sijoittaa kaatopaikoille enintään 20 % jätteestä

YMPÄRISTÖNETTI 
VASTAA 
TIUKENTUVIIN 
VAATIMUKSIIN
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LAJITTELUOHJEET
L&T:n jätehuolto keventää yrityksen ympäristökuormitusta 
ja leikkaa jätekustannuksia. Huolehdimme kaikista yrityksen 
jätteistä sähköromusta keräyspaperiin. Samalla pienen-
nämme jätekustannuksia, kun kaatopaikalle päätyvän 
jätteen määrä vähenee.

L&T vastaa kymmenien tuhansien yritysten ja kotitalouk-
sien jätehuollosta. Jalostamme vuosittain yli 200 000 tonnia 
jätettä uusioraaka-aineeksi. L&T:n jätteiden kierrätyksen ja 
polttoainetoimitusten ansiosta Suomessa jää syntymättä yli miljoona 
tonnia CO2-päästöjä.

Seuraavilla sivuilla annetaan ohjeita yleisimpien jätelaatujen lajitteluun.

Tarkista vielä oman paikkakuntasi lajitteluohjeet esimerkiksi L&T:n Lajitteluapurista tai paikka-
kuntasi jätehuoltoyritykseltä.

www.lajitteluapuri.fi

1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

2. Uudelleenkäytön valmistelu

3. Kierrätys

5. Loppukäsittely

4. Hyödyntäminen energiana  
tai muu hyödyntäminen

Etusijajärjestys
EU:n jätedirektiivin mukainen hierarkia lain yleisvelvollisuudeksi.
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KIERRÄTETTÄVÄT 
PAPERIT JA PAHVIT

Yrityksissä syntyvän keräyspaperin joukkoon 
voi laittaa myös puhelin luettelot sekä muuta-
mia kappaleita kirjoja ilman kansia. 

Keräyspaperista ei tarvitse irrottaa metallisia 
niittejä tai klemmareita, mutta kelmutettujen 
lehtien muovi päällykset olisi hyvä poistaa ja 
laittaa kalvomuovin tai energiajakeen jouk-
koon.

Keräyspaperia käytetään pääasiassa 
sanomalehtipaperin valmistukseen.

Toimistokeräyspaperiin kuuluvat kaikki toi-
mistossa syntyvät valkopohjaiset tuloste- ja 
kopiopaperit, kirjoitus paperit sekä atk-listat.

Muunlaiset paperit eivät erilaisen kuitu-
rakenteensa vuoksi sovellu käsiteltäväksi 
toimistokeräyspaperina.

Valkopohjaisista paperilaaduista 
valmistetaan käsittelyn jälkeen 
pehmopaperia, esimerkiksi wc-paperia.
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Keräyspahvi kerätään usein rullakoihin, joihin 
tyhjät pahvilaatikot ja -pakkaukset litistetään.

Keräyspahvit voidaan myös tiivistää heti 
paikan päällä joko puristimella tai paalaimella, 
jolloin pahvit vievät vähemmän tilaa ja niiden 
käsittely helpottuu. 

Keräyspahvista ei tarvitse poistaa teippejä, 
hakasia tai etikettejä.

Keräyspahvista valmistetaan kartonkia, 
erityisesti hylsy kartongin raaka-ainetta.

Tuhottavan paperin joukkoon kuuluvat kaikki 
tietoturvan kannalta keskeiset yritysmateri-
aalit. 

Luottamukselliset paperit kannattaa kerätä 
suoraan työpöydiltä lukollisiin tietosuoja-as-
tioihin.

Tuhottava paperi kerätään aina lukolliseen 
astiaan ja se prosessoidaan sekä silputaan 
valvotuissa olosuhteissa. Silputusta 
paperista valmistetaan pehmopaperia, 
esimerkiksi wc-paperia.
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Keräyslasin joukkoon voidaan lajitella kaikki 
tyhjät ja puhtaat lasipullot ja -purkit. Värillinen 
ja väritön lasi lajitellaan usein samaan astiaan.

Keräyslasiin lajiteltavat lasipurkit ja -pullot on 
tyhjennettävä ja huuhdeltava ennen keräys-
astiaan laittamista. Niistä on myös poistettava 
metalli- ja muoviosat, kannet ja korkit, mutta 
etikettejä ja kaulusrenkaita ei välttämättä 
tarvitse poistaa.

Keräyslasia hyödynnetään uusien 
lasituotteiden raaka-aineena sekä lasivillan 
ja vaahtolasin valmistuksessa.

Keräysmetallin joukkoon voi lajitella erilaiset 
metallituotteet ja -pakkaukset, mukaan lukien 
tyhjät ja paineettomat aerosolipurkit sekä 
tyhjät ja sivellinkuivat maalipurkit.

Metallipakkaukset on huudeltava ja pakattava 
sisäkkäin ennen keräykseen laittamista. Myös 
metallipurkit kannattaa litistää tai pakata 
sisäkkäin tilan säästämiseksi.

Metallia voi kierrättää lähes loputtomiin. 
Keräysmetalleista saadaan raaka-ainetta 
uusien metallituotteiden valmistukseen.

KIERRÄTETTÄVÄ 
LASI JA METALLI

10 



MONET HOIDOT.MONET HOIDOT.
SOITA YKKÖSTOHTORI ASIALLE.

VIEMÄRIN VAIVOIHIN ON

www.lassila-tikanoja.fi

 JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS  

 KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA  

 VAHINKOSANEERAUS   

 VIEMÄRIHUOLTO JA -REMONTOINTI 

 SIIVOUS JA TUKIPALVELUT

L&T hoitaa 
ammattitaidolla 

kaikki viemäreiden 
ja kaivojen huoltoon 

liittyvät palvelut. 

• Viemäreiden avaukset 
ja sulatukset

• Viemäreiden kuvaukset 
ja tutkimukset

• Kaivojen ja erottimien 
tyhjennykset

• Putkistojen pesut 
ja huuhtelut

• Märkien nesteiden 
imupalvelut

• Viemäriremontointi

Teemme kaiken mahdollisimman eko logisesti, jopa 
kaivojen tyhjennyksen: tyhjennysjätteistä saadaan 
raaka-ainetta teollisuudelle ja polttoainetta voima-
laitoksiin. 

Pyydä tarjous L&T:n viemärihuollosta: 010 636 6070.

Kiireisissä tilanteissa voit soittaa ympäri vuoro-
kauden päivystysnumeroomme 010 636 2000.



Näin lajittelet yleisimmät jätteet oikein. 
Lajittelu- ja hyötykäyttömahdollisuudet vaihtelevat paikkakunnittain.

Lajiteltu biojäte kompostoi-
daan joko kiinteistön omassa 
kompostorissa tai kerätään 
käsiteltäväksi käsittely-
laitokseen. Kompostimultaa 
hyödynnetään esimerkiksi 
viherrakentamisessa.

Materiaali hyödynnetään 
uusien muovi tuotteiden 
raaka-aineena.

Toimistokeräyspaperi toimite-
taan kierrätykseen pehmo-
paperin raaka-aineeksi.

Luottamuksellisesti tuhotusta 
paperimateriaalista valmiste-
taan pehmopaperin raaka- 
ainetta. Muut luottamukselliset 
mate riaalit erilliskäsittelyyn.

Kierrätetystä pahvista val-
mistetaan erilaisia kartonkeja, 
ennen kaikkea hylsykartonkia.

Paperitehtaalla keräys-
paperista poistetaan paino-
väri pesemällä eli siistaamalla 
ja pestystä massasta valmis-
tetaan paperin raaka-ainetta.

YRITYKSEN LAJITTELUOHJEET



Näin lajittelet yleisimmät jätteet oikein. 
Lajittelu- ja hyötykäyttömahdollisuudet vaihtelevat paikkakunnittain.

Keräysmetallia käytetään 
uuden metallin valmistukseen.  
Metallipakkauksia kierrätet-
täessä energiansäästö on 
jopa 75–95 % neitseellisen 
raaka-aineen käyttöön ver-
rattuna.

Energiajakeesta (energia-
jätteestä) valmistetaan 
rinnakkaispolttolaitoksiin 
kierrätyspolttoainetta, 
jolla korvataan fossiilisia 
polttoaineita. Tällöin hiili-
dioksidipäästöt vähenevät 
50–90 %. Lajitteluohjeet 
vaihtelevat hieman paikka-
kunnasta ja vastaanotta-
vasta laitoksesta riippuen.

Keräyslasista valmiste-
taan mm. lasivillaa ja lasi-
pakkauksia.



L&T:tä saat kaikki jätehuollon ja vaarallisten 
jätteiden kierrätyspalvelut sekä kaikenkokoiset 
keräysvälineet. Valikoimaamme kuuluvat muun 
muassa 

 jätesäkit ja roskapussit
 jäte- ja lajitteluastiat
 astiasuojat
 tuhkakupit
 syväsäiliöt
 etukuormaussäiliöt
 puristimet
 paalaimet
 astiat ja kontit vaarallisten jätteiden 

keräämiseen

KERÄYS
VÄLINEET
KERÄYS
VÄLINEET
TUHKAKUPISTA 
JÄTEPURISTIMEEN.

MEILTÄ SAAT KAIKKI 

Kaikki L&T:n tuotteet on tehty kestäviksi, ympäristöön sopiviksi ja 
ergonomisiksi. Jätehuollon palvelumme hoitaa kaiken asennuksista 
huoltoihin ja tyhjennyksiin.

Katso lisätietoja palveluistamme: 

www.lassila-tikanoja.fi/ymparistotuotteet



KIERRÄTETTÄVÄT 
MUOVIT

Kalvomuovien joukkoon lajitellaan PE-LD-muo-
vista valmistetut pakkaukset ja kääreet,  
kiriste- ja kutistekalvot sekä lavahuput.
Kalvo muovien joukkoon eivät kuulu verkot ja 
suursäkit, pakkausvanteet, styroksi, vaahto-
muovi tai lasikuitu.

Likaiset ja runsaasti tarroja ja teippejä sisäl-
tävät kalvomuovit lajitellaan energia jakeen 
joukkoon. 

PE-LD-kalvomuovi voidaan kierrättää uusien 
muovituotteiden raaka-aineeksi.

Muovikassien keräykseen voidaan lajitella 
kaikki kahvalliset muovikassit ja -pussit sekä 
jätesäkit. Muovikassien ja -pussien tulee olla 
tyhjiä ja ja puhtaita. Muovikassien keräyk-
seen eivät sovellu muovipakkaukset tai muut 
muovit.

Kerätyt muovikassit toimitetaan 
ensisijaisesti jatko jalostukseen ja 
niistä tehdään uusia muovi kasseja 
sekä jätesäkkejä. Jos kerättyjen muovi-
kassien joukossa on liikaa muuta jätettä, 
kuten pahvia, muovikassit toimitetaan 
hyödynnettäväksi energian tuotannossa.
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BIOJÄTTEET

Biojäte on haitallista kaatopaikalla, koska 
hapettomissa olosuhteissa se mätänee ja 
tuottaa metaania, joka on maapalloa uhkaavan 
ilmaston lämpenemisen yksi syy. Oikeaoppi-
sesti kompostoimalla metaania ei synny.

Biojäte joko kompostoidaan kiinteistön omassa 
kompostorissa tai toimitetaan käsittelylai-
tokselle, jossa se kompostoidaan tai mädäte-
tään hallitusti. Mädätys laitoksessa syntyvä 
metaani hyödynnetään polttoaineena tai 
energiantuotannossa.

Biojätteen keräys kannattaa jär jestää esimer-
kiksi taukotilassa, keittiössä, kahvi pisteessä 
tai henkilöstöravintolassa.

Biojätteestä valmistettua komposti-
multaa hyödynnetään esimerkiksi 
viherrakentamisessa.

Pakkauksineen kerättävä biojäte on usein 
kaupan biojätettä, joka sisältää elintarvikkeita, 
kuten lihaa, kalaa tai viljatuotteita.

Pakattu biojäte toimitetaan käsittely-
laitokselle, jossa se biokaasutetaan, mädäte-
tään, kompostoidaan, poltetaan tai haudataan. 
Käsittelylaitoksella biojätteestä erotellaan 
pakkaukset, jotka menevät energiahyöty-
käyttöön

Pakatusta biojätteestä valmistettua multaa 
hyödynnetään muun muassa viljelyssä ja 
viherrakentamisessa.
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POLTTOKELPOINEN JÄTE 
JA KAATOPAIKKAJÄTE

Energiajae on jätettä, jota ei voi kierrättää 
materiaalina, mutta jota voidaan hyödyntää 
kierrätyspolttoaineena voimalaitoksissa. 
Energiajakeen kerääminen parantaa yrityksen 
hyötykäyttöastetta ja vähentää kaatopaikka-
jätettä.

Energiajakeen lajitteluohjeet vaihtelevat jonkin 
verran alueittain vastaan ottotavan tai voima-
laitoksen mukaan.

Energiajakeesta (energiajätteestä) 
valmistetaan teollisuuden voimalaitoksiin 
kierrätyspolttoainetta.

Kun jätteestä on eroteltu kierrätys- ja hyöty-
käyttökelpoiset materiaalit sekä vaaralliset 
jätteet, jää jäljelle kaato paikkajäte. Kaato-
paikkajätettä ovat esimerkiksi siivousjätteet, 
hehkulamput, hygieniatuotteet ja muut hyöty-
käyttöön kelpaamattomat jätteet.

Kaatopaikkajätteestä käytetään usealla paik-
kakunnalla nimeä sekajäte. Kaatopaikalle lop-
pusijoitettavasta jätteestä peritään jäteveroa.

Kierrätykseen kelpaamaton sekajäte viedään 
kaatopaikalle.
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TUHOTTAVAT 
TALLENTEET JA SER

Tuhottaviin tallenteisiin ja kalvoihin kuuluvat 
kaikki yrityksissä syntyvät luottamukselliset 
materiaalit ja tallenteet, joiden ei haluta joutu-
van vieraiden käsiin. Tarpeettomat tuhottavat 
materiaalit kannattaa kerätä aina lukollisiin 
tietoturva-astioihin.

Luottamuksellisina materiaaleina on hyvä 
tuhota myös yrityksen vanhentunein tai 
virheellisin tunnuksin varustetut materiaalit ja 
tuotteet, työasut, salkoliput, erilaiset tuote-
kopiot ja virheelliset tuote-erät.

Materiaalit toimitetaan kierrätykseen niin, 
ettei tietoja pystytä käyttämään yritystäsi 
vastaan.

Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat käytän-
nössä kaikki käytöstä poistetut sähköllä toimi-
vat laitteet. Osa laitteista sisältää vaarallisia 
aineita, ja niitä on siksi käsiteltävä vaarallisena 
jätteenä. 

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskee tuottaja-
vastuu. Sen mukaan laitteiden valmistajat ja 
maahantuojat vastaavat romun vastaanotta-
misesta ja hyödyntämisestä. Yritykset voivat 
huolehtia sähkö- ja elektroniikkaromusta 
määräysten mukaisesti solmimalla suoran 
sopimuksen L&T:n kanssa.

Oikein käsiteltynä valtaosa sähkö- ja 
elektroniikkaromusta saadaan hyöty-
käyttöön. Käytöstä poistetut laitteet 
puretaan, ja vaaralliset jätteet ohjataan 
asianmukaiseen käsittelyyn.
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ON HELPPOA MUUTTAA KETSUPPI-
PULLO POLTTOAINEEKSI TAI 
TONNIKALA PURKKI HAARUKAKSI. 
PALJON VAIKEAMPAA ON 
MUUTTAA IHMISTEN

AJATTELUTAPOJA.AJATTELUTAPOJA.
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Vaaralliset jätteet, entiseltä nimeltään ongelmajätteet, voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. L&T jalostaa mahdollisimman monista vaarallisista jätteistä 
raaka-ainetta teollisuudelle, loput toimitetaan turvalliseen loppusijoitukseen.

Kartoitamme yrityksessä syntyvien vaarallisten jätteiden syntypaikat, määrät ja laadut. Tiedon 
pohjalta rakennamme asiakkaan tiloihin tarkoituksenmukaisen keräysjärjestelmän, joka nopeut-
taa työntekoa ja lisää turvallisuutta.

Säännöllisen noutopalvelun lisäksi tarjoamme yksittäisten jäte-erien kierrätyspalveluita kaiken-
kokoisille yrityksille.

Kerättävä vähintään kerran vuodessa
Vaarallista jätettä tuottavalla yrityksellä on velvollisuus olla selvillä jätteidensä alkuperästä, 
määrästä, lajista, laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Vaarallisten jätteiden haltija 
vastaa jätteistään, kunnes ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan tai luovutettu 
vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa tämän jätteen käsittelylle, kuten L&T:lle. 

JÄTELAKI TEKI ONGELMAJÄTTEISTÄ 
VAARALLISIA JÄTTEITÄ. 
ME TEEMME NIISTÄ

VAARATTOMIA.VAARATTOMIA.

VAARALLISTEN 
JÄTTEIDEN KIERRÄTYS
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Vaarallisia jätteitä ei tule säilyttää tarpeettoman pitkään, koska ne ovat palo- ja terveysriskejä. 
Vaaralliset jätteet on toimitettava käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.

Vaarallisen jätteen kuljetuksissa käytetään siirtoasiakirjaa, josta löytyy tiedot mm. jätteen koos-
tumuksesta ja ominaisuuksista sekä jätteen haltijasta ja vastaanottajasta. 

Pakattava ja merkittävä huolella
Vaaralliset jätteet on lajiteltava ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Lähettäjä 
on vastuussa siitä, että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen jäte on oikein luokiteltu, pakattu ja 
merkitty. Kuljettajalla on velvollisuus olla ottamatta kuljetukseen jätettä, jota ei ole pakattu tai 
merkitty oikein.

Jäte on pakattava astiaan tai pakkaukseen, joka on:

 ehjä ja tiivis (kannet ja korkit paikallaan, konttien lavarakenteet ehjänä jne.)
 tarvittaessa UN-hyväksytty (luokitelluille jätteille)
 jätteen laatuun ja määrään nähden sopiva
 tuotteen alkuperäisastia mikäli mahdollista
 turvallisesti avattavissa, purettavissa ja tutkittavissa
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Pienpakkausten ja tynnyreiden pakkaaminen kuormalavoille tulee tehdä turvallisesti huomioiden 
kuorman sitominen ja eri jätelaatujen pakkaamisohjeet sekä keräysastioiden täyttöasteet sekä 
merkinnät.

Astiat on merkittävä niin, että merkinnöistä selviää jätteen nimi, mahdollinen UN-numero sekä 
kuljettamisen ja käsittelyn kannalta tarpeelliset varoitukset (varoituslipuke).

Keskenään reagoivat pakattava erikseen
Jätteet on pakattava erikseen niin, etteivät erilaisia vaaraominaisuuksia sisältävät jätteet sekoitu 
ja aiheuta mahdollista vaaraa reagoidessaan keskenään. Keskenään reagoivat aineet on pakat-
tava eri kuljetusastioihin. Tämä koskee kaikkia kemikaaleja riippumatta jätteen määrästä.

Jätteet pakataan erilleen vähintään 
seuraavan luokittelun mukaisesti:

 myrkylliset aineet
 hapettavat aineet
 palavat aineet
 syttyvät aineet
 syövyttävät aineet (lisäksi pakattava erikseen hapot ja emäkset)
 aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

Lisäksi omiin pakkauksiin pakataan:
 elohopeat
 jodi- ja bromipitoiset jätteet
 alkalimetallit, esim. metallinen natrium, kalium ja litium
 syanidit
 typpihappo
 perkloorihappo
 tunnistamaton jäte

L&T:ltä saa neuvoja kaikissa vaarallisten jätteiden luokitteluun, pakkaamiseen ja kuljettamiseen 
liittyvissä asioissa. L&T myös myy ja vuokraa vaarallisten jätteiden keräysvälineitä – pariston-
keräysastioista vaarallisten jätteiden kontteihin.

Kysy lisää vaarallisten jätteiden kierrättämisestä L&T:n asiantuntijoilta.
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L&T:n ympäristörakentamisen palvelut ohjaavat teollisuuden sivutuotteita ja pilaantuneita maita 
hyötykäyttöön. Tämä pienentää asiakkaidemme ympäristökuormitusta ja jätekustannuksia.

Teemme sivutuotteista ja jätteistä raaka-ainetta teollisuudelle, polttoainetta voimalaitoksiin 
sekä rakennusmateriaaleja. Hyötykäytettäviä sivutuotteita ja jätteitä ovat esimerkiksi:

 erilaiset lietteet ja sakat
 tuhkat
 kivipölyt ja muut pölyt
 lasi, posliini ja villat
 kipsi, betoni ja tiili
 hiekkapuhallushiekka

Kunnostamme pilaantuneet maaperät
Pystymme auttamaan kaikissa pilaantuneeseen maaperään liittyvissä asioissa. L&T:n lähes 
koko Suomen kattava vastaanottoverkosto pienentää pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksesta 
syntyviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. 

Valtaosa L&T:n käsittelemästä pilaantuneesta maasta ohjataan hyötykäyttöön, esimerkiksi jäte-
alueiden rakentamiseen. L&T rakentaa uusia, ylläpitää toiminnassa olevia sekä sulkee käytöstä 
poistettuja jätealueita. Kierrätysmateriaaleista rakennettu jätealue säästää rahaa ja luontoa.

KIERRÄTÄMME JÄTTEITÄ, KUNNES 
JÄLJELLÄ ON VAIN TUHKAA. 
TUHKASTA TEHDÄÄN

MOOTTORITIE.MOOTTORITIE.

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

Luonnonvaroja ja energiaa säästämällä toimimme ekolo-
gisemman yhteiskunnan puolesta ja samalla tuotamme 
asiakkaillemme selvää taloudellista etua. Palveluistamme 
räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeisiin sopivat kokonai-
suudet.  L&T:n laajaan asiantuntemukseen voit aina luottaa.

JA TYÖTÄ. NIITÄ SYNTYY 
KIERRÄTTÄMÄLLÄ.

SUOMI TARVITSEE ENERGIAA,

RAAKAAINEITARAAKAAINEITA

  JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS    KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA  
  VAHINKOSANEERAUS      VIEMÄRIHUOLTO JA -REMONTOINTI   
  SIIVOUS JA TUKIPALVELUT    YMPÄRISTÖTUOTTEET
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