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TALOYHTIÖILLE

Lasi- ja metallipakkausten keräyksen laajeneminen 
taloyhtiöissä: vaivatonta lajittelua

Ensi kesäkuun alusta lähtien yhä useam-
malla taloyhtiön asukkaalla on mahdolli-
suus lajitella helposti lasi- ja metallipak-
kausjätteensä oman taloyhtiön jätekatok-

seen Lakeuden Etapin toimialueella. Lasi- ja me-
tallipakkausjätteen kiinteistökohtaisen keräyk-
sen piiriin tulee 670 uutta kiinteistöä lisää. Ke-
räys laajenee koskemaan vähintään kymmenen 
huoneiston taloyhtiöitä, kun se on aiemmin kos-
kenut vain vähintään 21 huoneiston taloyhtiöitä. 

Miksi kiinteistökohtaista  
keräystä laajennetaan?
Taustalla on vuoden alusta voimaan astunut la-
kimuutos, jonka myötä vastuu pakkausjätteiden 
keruusta ja kierrätyksestä siirtyi kunnilta pak-
kausten tuottajille eli Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy:lle. Käytännössä tämä merkitsee Eta-
pin toimialueella ekopisteiden määrän vähene-
mistä, koska lainsäätäjä ei vaadi Ringiltä yhtä laa-
jaa keräysverkostoa kuin kunnilla on ollut. 

”Etapin alueella oli vielä viime vuonna 200 
ekopistettä lasi- ja metallipakkausjätteille, mutta 
Rinki lunasti niistä vain noin 70 kpl. Tähän tyy-
tyminen olisi johtanut siihen, että kuntalaisten 
kierrätysmahdollisuudet olisivat vähentyneet 
merkittävästi. Siksi Etappi ryhtyi omatoimises-
ti täydentämään keräystä omilla ekopisteillään ja 
laajentaa keräystä myös kiinteistöillä”, kertaa pal-
velu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari. 

Näin taloyhtiöissä asuvien kuntalaisten kier-

rätysmahdollisuuksia helpotetaan ja paranne-
taan palvelua. Onhan helpompaa viedä lasi- ja 
metallipurkit oman taloyhtiön jätekatokseen 
kuin ekopisteelle, joka saattaa uudistuksen myö-
tä olla entistä kauempana.

Yhtenä syynä keräyksen laajentamiselle on myös 
poltettavan jätteen laadun varmistaminen. Koska 
metalli ja lasi haittaavat jätevoimalan toimintaa, 
halutaan ne pois poltettavan jätteen joukosta.

Miten toimia?
Taloyhtiöiden tulee itse hankkia jäteastiat kiin-
teistöille ja sen jälkeen ottaa yhteyttä Lakeuden 
Etapin asiakaspalveluun, jotta voidaan sopia jä-
teastioiden tyhjentämisestä. 

Etappi hoitaa lasin ja metallin tyhjennykset ja 
palvelu katetaan ekomaksulla eli taloyhtiöille ei 
tule ylimääräisiä tyhjennysmaksuja.

Lajitteluohjeistuksesta on vastannut viime 
toukokuusta lähtien Rinki, jonka mukaisesti Eta-
pinkin ohjeet on tehty. Lisäksi taloyhtiöiden on 
mahdollista ostaa Etapista jätekatoksiin lajittelu-
tauluja, jotka havainnollistavat lajittelua.

Lasin lajitteluun muutoksia
Ringin lajitteluohjeiden myötä pakkauslasin ke-
räykseen ei saa laittaa muuta kuin pakkauslasia, 
eikä edes kaikkia pakkauslaseja. Keräykseen ei 
esimerkiksi saa laittaa juomalaseja, lasisia kynt-
tilätuikkujen kuoria tai opaalilasia, jota löytyy 
meikkipurkeista. 

Metallitölkit ja lasipurkit  
omaan jätekatokseen  
– kohta yhä useammassa taloyhtiössä

POLTETTAVA JÄTE, kotitalousjäte

Taloyhtiön lajittelutaulu

Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa.

LASI 
•   lasipurkit ja -pullot

PIENMETALLI
•  tölkit ja purkit
•  kannet ja korkit
•  tyhjät maalipurkit•   tyhjät ja paineettomat spraypullot

•  alumiinivuoat ja -foliot

PAPERI 
Keräyspaperia on kaikki postilaatikon kautta talouteen tulleet paperit.

•  sanoma- ja aikakauslehdet•  mainokset
•   kirjat ilman kansia, puhelinluettelot •  toimistopaperi

KERÄYSKARTONKI

•   kartonkiset tölkit 
ja muut kartonki- 
pakkaukset

•   munakennot ja 
pitsalaatikot

•  aaltopahvi

Keräyskartonki on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä ole omaa keräysastiaa tai ekopistettä lähellä.

•  muovipakkaukset
•   likaiset pahvi- ja 

paperipakkaukset•   käytetyt hygieniatuotteet•  vaatteet, kengät
•  imurin pölypussit

•   lemmikkien kuivikkeet esim. kissanhiekka•   tuhka (pakattuna) ja tupakantumpit
•  hehkulamput, sulakkeet•   muu kierrätyskelvoton jäte

 
www.etappi.com

Vie lääkejätteet 
maksutta 

apteekkiin!

Vie 

 iso kokoiset jätteet, 

kodinkoneet ja 

vaaralliset jätteet 

eli ongelmajätteet 

jäteasemalle. 

BIOJÄTE

Biojäte on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä ole 
omaa kompostoria tai keräysastiaa.
•  ruoantähteet
•   hedelmien ja 

vihannesten kuoret

•  perkeet ja pienet luut•  kahvinporot
•  talouspaperi ja servietit

EKOPISTEELLE TAI TALOYHTIÖN JÄTEASTIAAN

   
Taloyhtiöiden on mahdollista ostaa 
Etapista jätekatoksiin lajittelutauluja, 
jotka havainnollistavat lajittelua.

Lisätietoja lajittelusta:
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
www.rinkiin.fi

Etappi ottaa nämä Ringille kelpaamattomat 
pakkauslasit ja muun kuin pakkauslasin vastaan 
maksutta jäteasemillaan. 

Metallin osalta lajittelu ei muutu, koska siihen 
saa Ringin mukaan laittaa kaiken pienmetallin. 
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Tekstit ja kuvat: 
Hannele Lyytikäinen-Käppi
hannele.lyytikainen-kappi@etappi.com
p. 040 7748 517

Etappi info on Lakeuden Etappi Oy:n uutiskirje taloyhtiöille.   
Vastaava toimittaja on Hannele Lyytikäinen-Käppi.

Jätehuollossa tapahtuu muutoksia jotka vaikut-
tavat taloyhtiöiden jätehuoltoon. Nyt kannat-
taakin teettää Etapilla jätehuollon kartoitus, 
jossa katsotaan onko taloyhtiösi jätehuolto ny-

kypäivässä sekä lajittelun että kustannusten näkökul-
masta.

Kartoituksessa tehdään perusteellinen katsaus jä-
tehuollon nykytilaan tarkastamalla kohteet paikan-
päällä ja annetaan lopuksi mahdollisesti tarvittavat 
kehittämisehdotukset kirjallisena. Jätehuolto voi te-
hostua ja helpottua pienilläkin ratkaisuilla. 

Jätehuoltokartoituksia Etapissa tekee jätehuolto-
asiantuntija Jussi Niskala.

Etapista voit pyytää myös maksutonta jäteneuvon-
taa asukastilaisuuksiin! 

Siirrä taloyhtiösi 
nykyaikaan  
jätehuolto-
kartoituksella

ETAPPI TARJOAA jäteastiat nyt kampanjahintaan kiinteistölle 
toimitettuna (sis. tarran) lasi- ja metallipakkauskeräystä varten 
seuraavasti: Tarjous sisältää 2 kpl samaa kokoa olevaa jäteastiaa, 
kiinteistölle vietynä ja tarroitettuna. Tarra on maksuton.

Viime vuonna järjestetylle isännöitsijäseminaarille on toivottu jatkoa, 
joten Etappi järjestää uuden jätehuollon ajankohtaisseminaarin 
torstaina 7.4.2016. Varaa päivä jo nyt kalenteristasi, erillinen kutsu 
tulee myöhemmin.

Seminaarissa tullaan käsittelemään esimerkiksi isännöitsijöille 
tehdyn asiakastutkimuksen tuloksia ja Etapin uutta yhteistyökuviota 
Paperinkeräys Oy:n kanssa. Kerrotan myös Piha siistiksi -teemasta ja 
biojätekampanjan tuloksista. 

Isännöitsijäseminaarille jatkoa

ETAPPI PESEE nykyään poltettavan jätteen jäteastiat automaatti-
sesti kerran vuodessa pitääkseen jäteastiat siisteinä ja hygieenisinä. 
Mikäli et kuitenkaan halua pesua kiinteistölle, voit perua sen huhti-
kuun loppuun mennessä.   

Jäteastian pesu on harjaton ja se tehdään koneellisesti. Jäteasti-
at pestään vain sisäpuolelta. Astian ulkopuolen siisteydestä vastaa 
edelleen astian haltija. Jäteastian pesu maksaa arvonlisäveroineen 
19,65 euroa ja se peritään jätelaskussa. 

Haluatko käyttää pesupalvelua?  
– Jos et, peru pesu 30.4. mennessä

Jos et halua käyttää Etapin pesupalvelua, vaan peset 
jäteastian mieluummin itse, pesupalvelu tulee perua 30.4. 
mennessä Etapin nettisivujen ”Asioi verkossa” -lomakkeella. 

Käytä kampanjatarjous hyödyksesi  
ja hanki keräysastiat nyt

Varaa päivä jo kalenteristasi!

Tarjous on voimassa 30.4. saakka!

140 l   123 € sis. alv (normihinta 142,50 € sis. alv)
240 l   133 € sis. alv (normihinta 148,50 € sis. alv)

Tilaukset 30.4. mennessä sähköpostilla: yritysasiakkaat@etappi.com
Ilmoita samalla toivomasi tyhjennysväli lasi- ja metallipakkauksille.  
Astiat toimitetaan kiinteistölle kesän aikana, jonka jälkeen ne laitetaan 
tyhjennysreitille.

Ota yhteys Lakeuden Etapin asiakaspalveluun, 
yritysasiakkaat@etappi.com tai puh. 06 421 4900  
niin saadaan taloyhtiösi jätehuoltoasiat eteenpäin. 


