KUN ME KAIKKI KIERRÄTÄMME,
ME KAIKKI VOITAMME

Aina kun viet pakkauksen tai sanomalehden
kierrätykseen, tapahtuu jotain suurta.
Vanha pullonkorkki voi muuttua uudeksi
metallilevyksi, josta valmistetaan autonrunkoja.
Litistetystä pesuainepakkauksesta voi tulla
esimerkiksi uusi kenkälaatikko. Luetusta lehdestä
voi tulla uusi luettava lehti. Raaka-aineet pysyvät
mukana luonnon kiertokulussa, ja paljon energiaa
säästyy. Silloin me kaikki autamme tekemään
maailmasta paremman paikan.
KIERRÄTTÄMINEN

Kaikista kierrätettävistä pakkauksista ja lehdistä tulee uusia pakkauksia
tai muita tuotteita. Muovipakkauksista voidaan tehdä esimerkiksi
tiskiharjoja, kukkaruukkuja tai muovipusseja. Lasi- ja paperipakkauksista
tehdään yleensä uusia pakkauksia. Metallipakkauksista voidaan
valmistaa betonin lujiterautoja. Luetuista lehdistä voi tulla talouspaperia
tai uutta sanomalehtipaperia.

TUOTTAJAVASTUU

Ruotsissa on käytössä tuottajavastuu. Pakkauksia tai sanomalehtiä
valmistavat tai myyvät yritykset ovat vastuussa tuotteilleen tarkoitetun
kierrätysjärjestelmän ylläpitämisestä ja niiden kierrättämisestä.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) toimii näiden yritysten
puolesta. Haluamme helpottaa kierrättämistä ja varmistaa, että
kierrättämisestä on mahdollisimman paljon hyötyä ympäristölle.
Tarvitsemme tässä apuasi.

KIERRÄTYSASEMAT

FTI vastaa kaikista miehittämättömistä kierrätysasemista eri puolilla
Ruotsia. Niihin voit jättää lehdet sekä muovi-, paperi-, metalli- ja
lasipakkaukset kierrätystä varten. Jos asut kiinteistössä, jossa on
kunnallinen keräyspiste lehdille ja pakkauksille, viet ne sinne.

LISÄTIETOJA

Osoitteesta www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation ja voit tarkistaa,
milloin asema tyhjennetään ja siivotaan seuraavan kerran.. Sieltä löydät
myös kierrätysoppaita, kierrätyksestä kertovia videoita, vinkkejä ja
neuvoja sekä tietoja toiminnastamme.
Jos sinulla on kysyttävää lehtien ja pakkausten kierrättämisestä, lähetä
viesti osoitteeseen kontakt@ftiab.se tai soita numeroomme
0200 88 03 11. Jos sinulla on kysyttävää talous- tai kompostoitavasta
jätteestä tai sähköromusta tai sinulla on muita jäteongelmia, ota yhteys
kotikuntaasi tai katso lisätietoja osoitteesta www.sopor.nu.

Lajittele enemmän
Tarvitsemme apuasi, jotta mahdollisimman suuri osa jätteestä kierrätetään. Pakkausten on oltava
tyhjiä ja mahdollisimman kuivia. Jos pakkaus on valmistettu useista materiaaleista, lajittele se
painavimman materiaalin mukaan. Kiitos.
MUOVIPAKKAUKSET
Esimerkiksi pullot, purkit, muovikassit, muoviputkilot, sipsipussit ja polystyreeni.
Poista korkit ja kannet. Tyhjennä erilaisia muovipakkauksia sisältävä pussi, ja laita
kukin muovipakkaus sille tarkoitettuun säiliöön. Näin helpotat kierrättämistä.
Muovituotteet, jotka eivät ole pakkauksia, hävitetään talousjätteenä, kuten huonekalut
ja lelut. Vie pantilliset palautuspullot kauppaan, jotta saat hyvityksen.

PAPERIPAKKAUKSET
Esimerkiksi pasta-, maito- ja mehupakkaukset, paperikassit, kenkälaatikot, wc-paperirullien
hylsyt ja aaltopahvilaatikot.
Litistä ja taita kahteen osaan. Laita pienet pakkaukset suurempien sisään, jotta tilaa
säästyy.
Kirjekuoret laitetaan talousjätteen/polttokelpoisen jätteen sekaan. Lehdet,
mainoslehtiset ja vastaavat laitetaan lehdille tarkoitettuun säiliöön.

METALLIPAKKAUKSET
Esimerkiksi säilykepurkit, täysin tyhjät spraypullot, putkilot, korkit, kannet ja kuivat maalipurkit.
Taivuta säilykepurkkien teräväreunaiset kannet sisään. Jätä putkiloiden korkit
paikoilleen.
Purkit, joissa on maali- tai liimajäämiä, hävitetään ongelmajätteenä. Metalliromu,
LVI-osat, paistinpannut ja muut tavarat, jotka eivät ole pakkauksia, hävitetään
talousjätteenä. Vie pantilliset palautusjuomatölkit kauppaan, jotta saat hyvityksen.

LASIPAKKAUKSET
Esimerkiksi värilliset tai kirkkaat lasipullot ja -purkit.
Poista korkit ja kannet. Lajittele lasipullot ja -purkit kierrätykseen materiaalin mukaan.
Laita värilliset ja värittömät lasipakkaukset omiin keräysastioihinsa.
Vie pantilliset palautuspullot kauppaan, jotta saat hyvityksen. Posliini, keramiikka ja
muut tavarat, jotka eivät ole pakkauksia, hävitetään talousjätteenä. Hehkulamput ja
loisteputket viedään tavallisesti kunnan kierrätyskeskuksiin.

LEHDET
Esimerkiksi sanoma- ja viikkolehdet, aikakauslehdet, luettelot, mainoslehtiset, kalenterit ja
kirjoitus-/piirustuspaperi.
Poista muovipussit ja päälle liimatut mainostarrat.
Kirjekuoret ja sidotut kirjat laitetaan talousjätteen/polttokelpoisen jätteen sekaan.
Paperikassit, kartongit ja vastaavat laitetaan paperipakkauksille tarkoitettuun säiliöön.

