Förpacknings- och Tidningsinsamlingen* tiedottaa
Finska

Aina, kun viet pakkauksen ja lehden kierrätykseen, tapahtuu jotain suurta. Vanha
korkki muuttuu mutteriksi. Litistetystä pesuainepakkauksesta tulee hieno kenkälaatikko. Luetusta lehdestä tulee uusi luettava
lehti. Näin sinäkin autat säästämään suuria
määriä energiaa. Samalla huolehdit siitä,
että raaka-aineet pysyvät mukana luonnon kiertokulussa. Sinun ansiostasi luonto
voittaa, ja samalla sinäkin voitat joka kerta,
kun kierrätät.
Pakkaukset
ja lehdet
kiertokulussa

Kaikki kerätyt pakkaukset ja lehdet käytetään uudelleen uusiin pakkauksiin
tai tuotteisiin. Kovasta muovista voidaan tehdä kaikkea aina jätesäkeistä ja
meluaidoista tiskiharjoihin ja kukkaruukkuihin. Lasista, aaltopahvista ja
paperipakkauksista tehdään ennen kaikkea uusia pakkauksia.
Metallipakkauksista saatetaan valmistaa rautatiekiskoja, autonkoreja, lujite
terästä ja paljon muuta. Luetuista lehdistä tulee uutta lehtipaperia!

Tuottajanvastuu

Hallituksen päätöksen mukaan jokainen pakkauksia tai pakattuja tuotteita
valmistava, maahantuova, täyttävä tai myyvä yritys on vastuussa sellaisen
keräysjärjestelmän ylläpitämisestä, johon kuluttajat voivat viedä pakkaukset
kierrätettäviksi. Tätä kutsutaan tuottajanvastuuksi. Sama koskee lehtiä ja
keräyspaperia. Lehtipaperia valmistavat tai maahantuovat ja lehtiä painavat
tai maahantuovat yritykset vastaavat käytetyn lehtipaperin keräämisestä ja
kierrättämisestä. Pakkaukset ja lehdet ovat ensimmäisiä tuoteryhmiä, joihin
tuottajanvastuu kohdistuu. Ne muodostavat suuren osuuden talousjätteistä
ja niiden käsittely on suhteellisen helppoa. Pakkausten ja keräyspaperin valmistajat toimivat yhteisellä nimellä, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI). Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Kierrätysasemat

FTI vastaa noin 5800 kierrätysasemasta eri puolilla maata. Niihin voit tuoda
lehdet sekä muovi-, paperi-, metalli- ja lasipakkaukset. (Niissä on usein
keräyssäiliö myös käytettyjä paristoja ja vaatteita varten.)

www.ftiab.se, puh. 0200-88 03 11
* Pakkaus- ja sanomalehtikeräys

Näin lajittelet:
Kaikkien pakkausten on oltava tyhjiä ja puhtaita. Eri materiaaleista valmistetut
pakkaukset on lajiteltava. Ellei tämä ole mahdollista, lajittele pakkaukset painavimman
materiaalin mukaan.
MUOVIPAKKAUKSET
Kovat muovipakkaukset

Esim: Pullot, purkit, kanisterit ja pienet ämpärit.

Pehmeät muovipakkaukset

Esim: Muovipussit, täyttöpakkaukset, muovikelmut ja -kalvot.
Tee näin: Pehmeitä ja kovia muovipakkauksia voi viedä kaikille kierrätysasemille, mutta keräys tapahtuu
kahdella eri tavalla. Useimmiten ne joko kerätään samaan säiliöön, tai sitten kahteen erilliseen, pehmeät
omaansa ja kovat omaansa. Oman kuntasi keräyskäytännön näet keräyssäiliössä olevista merkinnöistä.
Sama pätee kiinteistöjen keräyssäiliöihin. Poista korkit ja kannet. Jätä muovipakkaukset säiliöihin irrallisina, ei suljetuissa muovipusseissa; se helpottaa kierrätystä.
Huom! Muoviset tavarat (esim. huonekalut ja lelut), jotka eivät ole pakkauksia, hävitetään kuten karkeat
jätteet tai talousjätteet. Muoviset palautuspullot viedään kauppaan.

PAPERIPAKKAUKSET

Sokeripussit, pastapaketit, lahjapaperit, maito- ja mehupurkit, kenkälaatikot, wc-paperirullat, postissa
toimitettujen kirjojen/cd-levyjen pakkausmateriaali ja aaltopahvilaatikot.
Tee näin: Paina ja taittele kasaan. Laita pienet pakkaukset isompien sisään.
Huom! Kirjekuoret kuuluvat talousjätteen sekaan (tai polttokelpoiseen osuuteen jos sellainen on).
Sanomalehdet, mainokset ja vastaavat viedään sanomalehdille tarkoitettuihin keräyssäiliöihin.

METALLIPAKKAUKSET

Esim: Säilykepurkit, spraypullot, putkilot, korkit ja kannet, kuivat maalipurkit sekä alumiinifoliot ja -vuoat.
Tee näin: Taivuta säilykepurkkien terävät reunat sisäänpäin.Jätä mätitahnaputkilon korkki paikoilleen.
Huom! Maali- ja liimapurkit, joissa on maali- tai liimajäämiä, ovat ongelmajätettä, joka toimitetaan
ympäristökeskukseen. Metalliromu, LVI-laitteiden osat, paistinpannut ja muut tavarat, jotka eivät
ole pakkauksia, hävitetään kuten karkeat jätteet tai talousjätteet. Pantilliset, alumiiniset juomatölkit
palautetaan kauppaan.

LASIPAKKAUKSET

Värilliset ja kirkkaat lasipullot ja -purkit.
Tee näin: Poista korkit ja kannet ja lajittele materiaalin mukaan.
Huom! 33 ja 50 cl:n palautuspullot viedään kauppaan. Posliini, keramiikka ja muut lasitavarat, jotka eivät
ole pakkauksia, hävitetään kuten talousjäte tai karkeat jätteet. Hehkulamppuja ja loisteputkia ei saa jättää
lasinkeräykseen, vaan kunnallisiin kierrätyskeskuksiin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä oman kuntasi
jätehuoltoon.

LEHDET JA PAINOTUOTTEET

Esim: Sanoma- ja aikakauslehdet, luettelot, mainoslehtiset sekä kirjoitus-/piirustuspaperi
Tee näin: Poista painotuotteista muovipussit ja niiden päälle liimatut mainostarrat, ennen kuin laitat ne säiliöön.
Huom! Kirjekuoret kuuluvat talousjätteen sekaan (tai lajitellaan palavaksi jätteeksi, jos sille on erillinen säiliö).

