Kiitos että kierrätät!
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. Samalla sinäkin
voitat jotakin. Joka kerta, kun kierrätät.

Pakkaukset ja lehdet kiertokulussa

Kaikki kerätyt pakkaukset ja lehdet käytetään uudelleen uusiin pakkauksiin tai tuotteisiin.
Muovipakkauksista voidaan tehdä kaikkea aina meluaidoista ja tiskiharjoista kukkaruukkuihin ja muovipusseihin. Lasi- ja paperipakkauksista tehdään ennen kaikkea uusia
pakkauksia. Metallipakkauksista voidaan valmistaa rautatiekiskoja. Luetuista lehdistä voi
tulla talouspaperia tai 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 myös käytetyn
lehtipaperin keräämisestä ja kierrättämisestä. Pakkaukset ja lehdet ovat kaksi ensimmäistä tuoteryhmää, joihin tuottajanvastuu kohdistuu. Pakkausten ja sanomalehtipaperin
valmistajat kantavat tämän vastuun Förpacknings- och Tidningsinsamlingenin (FTI)
kautta. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Kierrätysasemat

FTI vastaa kaikista kierrätysasemista eri puolilla Ruotsia. Niihin voit jättää lehdet sekä
muovi-, paperi-, metalli- ja lasipakkaukset kierrätystä varten. Jos asut kiinteistössä,
jossa on oma keräyspiste lehdille ja pakkauksille, viet ne sinne. FTI toimii yhteistyössä
useimpien kierrätystavaraa näistä keräyspisteistä noutavien yritysten kanssa. Tämä takaa
sinulle sen, että kaikki kierrätys tapahtuu samalla tavoin.

Lisätietoja

Verkkosivultamme www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation löydät lähimmän kierrätysasemasi ja näet lisätietoja siitä, milloin asema tyhjennetään ja siivotaan seuraavan kerran.
Täältä löytyy myös kierrätysoppaita, kierrätystä koskevia elokuvia, vinkkejä ja ohjeita sekä
tietoa toiminnastamme.
Voit myös olla meihin yhteydessä sähköpostilla
info@ftiab.se tai puhelimella 0200-88 03 11 ja
saada vastauksen kysymyksiisi.
Kun on kyse muista jätteistä, kuten sekajätteestä, kompostijätteestä, sähköromusta ja
ongelmajätteistä, kuntasi vastaa niistä.

Näin lajittelet:
Kaikkien pakkausten on oltava tyhjiä ja kuivia. Eri materiaaleista valmistetut pakkaukset
on lajiteltava. Jollei materiaalien erottelu toisistaan ole mahdollista, lajittele pakkaukset
painavimman materiaalin mukaan.

MUOVIPAKKAUKSET
Esimerkiksi: pullot, purkit, pienet ämpärit ja kanisterit, muovikassit, rullalta tulevat muovipussit
(esim. ruokatavarakaupan hedelmä- ja vihannespussit), täyttöpakkaukset, putkilot, sipsipussit ja
styroksi.
Tee näin

Poista korkit ja kannet. Tyhjennä muovipakkauksia sisältävä pussi säiliöön siten,
että sisältö on irrallisena. Se helpottaa myöhempää kierrätystä.

Älä laita

Muovituotteet, jotka eivät ole pakkauksia, hävitetään seka- tai talousjätteinä, 		
esim. huonekalut, lelut ja videokasetit. Pantilliset palautuspullot viedään kauppaan.

PAPERIPAKKAUKSET
Esimerkiksi: pasta-, maito- ja mehupakkaukset, paperikassit, sokeripurkit, kenkälaatikot,
wc-paperirullat ja aaltopahvilaatikot.
Tee näin

Paina ja taittele kasaan. Laita pienet pakkaukset suurempien sisään, jotta näin
säästät kuljetustilassa.

Älä laita

Kirjekuoret laitetaan talousjätteen/polttokelpoisen jätteen sekaan. Lehdet,
mainoslehtiset ja vastaavat laitetaan lehdille tarkoitettuun säiliöön.

METALLIPAKKAUKSET
Esimerkki: säilykepurkit, täysin tyhjät spraypullot, putkilot, korkit ja kannet, kuivat maalipurkit.
Tee näin

Taivuta säilykepurkin terävät kannet sisään. Jätä putkiloiden korkki paikalleen.

Älä laita

Purkit, joissa on maali- ja liimajäämiä, hävitetään ongelmajätteenä. Metalliromu,
LVI-osat, paistinpannut ja muut tavarat, jotka eivät ole pakkauksia, hävitetään 		
sekatai talousjätteinä. Pantilliset palautustölkit viedään kauppaan.

LASIPAKKAUKSET
Esimerkiksi: värilliset tai kirkkaat lasipullot ja -purkit.
Tee näin

Poista korkit ja kannet ja lajittele lasipullot ja -purkit kierrätykseen materiaalin mukaan.
Laita värilliset ja värittömät lasipakkaukset omiin keräysastioihinsa.

Älä laita

Pantilliset palautuspullot viedään kauppaan. Posliini, keramiikka ja muut tavarat, jotka
eivät ole pakkauksia, hävitetään seka- tai talousjätteenä. Hehkulamput ja loisteputket
viedään tavallisesti kunnan kierrätyskeskuksiin.

Esimerkki: Päivä- ja viikkolehdet, aikakauslehdet, luettelot, mainoslehtiset, esitteet ja kirjoitus-/
piirustuspaperi, pahvikantiset kirjat.
Tee näin

Poista muovipussit ja päälle liimatut mainostarrat ennen kuin laitat painotuotteita		
keräyssäiliöön.

Älä laita

Kirjekuoret ja sidotut kirjat laitetaan talousjätteen/polttokelpoisen jätteen joukkoon.
Paperiset kanto-kassit, kartongit ja vastaavat laitetaan paperipakkauksille
tarkoitettuun säiliöön.
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