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Vaikuta jätehuoltoon
ja kerro mielipiteesi
Sivu 6-10

Jätekeskus Jäkälä, Vilmilän ja Ylitornion ekoasemat
ovat poikkeuksellisesti avoinna
KEVÄÄLLÄ
la 18.5. klo 9.00 - 14.00
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Jätekeskus Jäkälä
p. 0400 181 456

SYKSYLLÄ
la 28.9. klo 9.00 - 14.00
la 5.10. klo 9.00 - 14.00

Ekoasema Esa ja Pojat
p. 0400-867 680

Ylitornion ekoasema
p. 0400 399 257
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Pääkirjoitus
Ahdistaako ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos puhuttaa. Kukaan ei enää
aseta asian todenperäisyyttä kyseenalaiseksi
mutta sen vaikutukset ja etenkin sen estämisen vaikutukset omaan arkeen mietityttää.
Kielletäänkö meiltä autot ja lentäminen kokonaan. Tai onko hommattava kallis sähköauto,
vaikka latauspistettä ei ole kuin ossuuspankilla. Linja-autoja ei kukaan muista nähneensä
kuin lapsuudenkuvissaan.
Kun jotain kuitenkin tarttis tehdä, niin tehtäisiinkö pieniä muutoksia arjessamme. Kohtuudella pystymme jo kierrättämään pahvit,
paperit, lasit ja metallit. Useimman lähikaupan pihalta siihen löytyy mahdollisuus. Muoville ei samaa tarjontaa vielä ole, mutta paineita keräyspisteiden lisäämiseen on.
Kerros- tai rivitaloasujana sinulla on tai ainakin pitäisi olla mahdollisuus kerätä erikseen
biojätteet. Se vaatii vähän totuttelua, mutta
siihen oppii. Biojätteiden kierrättäminen on
todellinen ilmastoteko. Siitä saatava kaasu
hyödynnetään parhaimmillaan ekologisena
liikennekaasuna ja kaasutuksesta jäljelle jäävä
kiinteä aine ja neste ravinteina ja maanparannusaineina. Muuten: jos sanomalehtipussin
taittelu ei luonnistu niin biojätteet saat laittaa tavalliseen muovipussiin. Biokaasulaitoksen esikäsittely pystyy ne erottamaan eikä ne
haittaa prosessia. Biojätteitä on hyödynnetty
Meri-Lapin alueella vuosikymmeniä mutta keräysmäärät ovat vieläkin olemattomat.
Mitä pulleampana keräysauto kierroksensa

Roskapostia on Perämeren Jätehuolto
Oy:n asiakaslehti
Julkaisija: Perämeren Jätehuolto Oy
Paino: Länsi-Pohjan Kirjapaino Oy
Jakelu on n. 35 000 lehteä Kemin, Tornion,
Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan alueella

jälkeen on, sitä tehokkaammin maailma pelastuu. Nyt ne kolisevat tyhjyyttään.
Kuntien jätelaitokset selvittävät porukalla,
miten tekstiilijäte pystytään lajittelemaan
ja hyödyntämään. Tavoitteena suomalainen
laitosmaisen käsittelyn innovaatio. Kehittämiseen on aikaa vuoteen 2025, jolloin tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoite astuu voimaan.
Silloin loppuunkäytetty t-paitakin, jota ei kehtaa lahjoittaa UFF:n keräyskonttiin tulee hyödynnetyksi.
Alkaisitko lajittelemaan paremmin? Siinä voi
jopa säästää - ahkera lajittelija voi harventaa
poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä. Jos
ajatus tuntuu mahdottomalta niin vastaa kyselyymme ja kerro, miksi homma ei mielestäsi toimi ja miten se saadaan toimimaan.

Tuija Ahrikkala
toimitusjohtaja
Perämeren Jätehuolto Oy

Sisältö
Pääkirjoitus
Herpertin vinkki
Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyskierros
Multatarjous
Vaikuta jätehuoltoon
Kuntalaiskyselylomake
Jäteastioiden pesukierros
Kiinteistön jätehuollon muistilista
Jäteastioiden sulatuspalvelu
Biojäte
Info ja Jäkälän 20 v juhlat
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Herpe
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Ylitornion ekoasema on
avoinna perjantaisin klo
12 -18

Toukokuusta syyskuulle ekoasemalla on
eniten kävijöitä ja suurin ruuhka
ekoasemalla on heti porttien avauduttua.
Kokeilepa käydä vähän myöhemmin
iltapäivällä, jätekuorman purku
voi onnistua silloin helpommin!

Ekopisteet ja
lajitteluohjeet
löydät osoitteesta:

www.rinkiin.fi
Jätteiden vastaanotto
Jätekeskus Jäkälä
Kalkkimaantie 614, Tornio
Avoinna ma - pe 7 -18
0400 181 456
Ekoasema Esa ja Pojat
Uusiokatu 5, Kemi
Avoinna ma - pe 7 -18
0400 867 680
Ylitornion ekoasema
Teollisuustie , Ylitornio
Avoinna pe 12 - 18
0400 399 257
Tervolan ekoasema
Tuunivaarantie, Tervola
Avoinna ma 8 - 18
040 760 8571

Länsirajan Jäte ja kuljetus Oy

Likakaivojen tyhjennykset
Ylitorniolla
Tilaa p. 040 592 9145
Vaihtolavat ja kuljetukset
Sekajätteiden kuljetus
Länsirajan
Jäte ja
kuljetus Oy
Ylitornio

Einojuhani Kuure
p. 040 592 9145
Osmo Kuure
p. 0400 392 923
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Vaarallisten jätteiden ja
sähkölaitteiden keräyskierros
3. - 5.9.2019

Tiistai 3.9.2019

Maula, ent. baari, 8.00 - 9.15
Tervola SEO, 9.45 – 10.45
Peura, St1 Mäkipeura, 11.00 – 12.15
Loue TB kylmäpiste, 13.15 – 14.00
Varejoki, koulu, 14.15 – 15.15

Keskiviikko 4.9.2019

Raanujärvi, koulu 8.00 – 9.00
Meltosjärvi, koulu 9.15 – 10.15
Mellakoski, ent. kaupan piha, 10.45 – 11.45
Tengeliö, kansantalo, 12.30 – 13.00
Kauliranta, monitoimitalo, 14.00 – 14.15
Kainuunkylä, koulu, 15.00 – 15.45
Vojakkala, kauppa, 16.30 – 18.00

Kuntalaisten vaaralliset jätteet ja
sähkölaitteet vastaanotetaan
veloituksetta.Muita jätteitä ei
vastaanoteta keräyskierroksella.

Torstai 5.9.2019

Arpela, kauppa, 11.00 – 12.00
Karunki, kauppa, 12.30 – 13.45
Kaakamo, ent. op, 14.30 – 15.30
Kemi, Neste Hahtisaari, 16.00 – 17.30
Kemi, Neste Lapintuuli, 18.00 – 19.00

Jäteöljyn keräysauto:
- Mustat ja kirkkaat öljyt

Yli 200 litran öljyerille tilataan nouto Lassila-Tikanojalta, nro 010 636 6031.
Jäteöljylaadut tulee pitää
erillään toisistaan.
Jäteöljyyn ei saa
olla sekoittuneena
polttoöljyä, jarru- tai
jäähdytinnestettä, liuottimia, bensiiniä tai vettä.
Jäteöljy imetään
suoraan keräysautoon.
Keräysastiat on itse
huolehdittava pois
keräyspaikalta.

Vaarallisen jätteen keräysauto: Sähkölaitteiden keräysauto:
- Maalit, liimat
- Ohenteet, liuottimet
- Hapot ja emäksiset pesu-aineet
- Energiansäästölamput
- Loisteputket
- Ajoneuvojen akut
- Ajoneuvojen nesteet
- Torjunta ja kasvinsuojeluaineet

- Pienet kodin sähkölaitteet
- Televisiot, tietokoneet
- Mikrot, imurit
- Hellat, jääkaapit, pakastimet
- Pesukoneet

Pakkaa vaaralliset jätteet ja kirjoita pakkauksen sisältö.
Paras pakkaus on alkuperäinen myyntipakkaus, jossa on
asianmukaiset tiedot valmiina.
Toimita jätteet vastaanottopaikalle aikataulun mukaisena
aikana. Älä tuo jätteitä keräyspaikalle etu- tai jälkikäteen.
Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Varmistetut
aikataulut ilmoitetaan syyskuun alussa Jäkälän
nettisivuilla ja Lounais-Lappi-lehdessä.

ROSKAPOSTIA

Seulo
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ku
Peräkärryyn itse lapioituna

ILMAISEKSI
(HUOM! Oma lapio mukaan!)

koneella lastattuna 12 €/peräkärry

Lavakuormat:

Kuorma-autoon lastattuna

SUPEREDULLISESTI
8,00 €/m3

avoinna ma-pe klo 7- 18
Kalkkimaantie 614, Tornio,
puh. 0400 - 181 456
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Anna mielipiteesi
kuulua ja osallistu
lämpöeristetyn
kompostorin arvontaan!
Vaikuta jätehuollon kehittämiseen
ja täytä seuraavalla aukeamalla
oleva lomake.
Irrota lomake, nido tai teippaa kiinni ja
tiputa lähimpään postilaatikkoon 12.5.2019 mennessä.
Vastaanottaja maksaa postimaksun!

Lomakkeen voi täyttää myös netissä osoitteessa:

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/342/
Kysely koskee Kemin, Tornion, Keminmaan,
Ylitornion ja Tervolan asukkaita
Vastaamalla kyselyyn ja täyttämällä yhteystietosi
osallistut lämpöeristetyn kompostorin
(arvo noin 500€) arvontaan.
Arvonta suoritetaan kyselyyn nimellään
vastanneiden kesken 28.5.2019.
Lisätietoja kyselystä löytyy www.jakala.fi
Perämeren Jätelautakunta

Perämeren Jätelautkunta
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA
Tornion kaupunki
Tunnus 5017860
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
Mottageren
betalar portot

Jätehuollon kehittäminen Perä

Kysely Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueelle. Vastausaika loppuu 12
Asuinkuntasi
Kemi
Tornio
Keminmaa
Ylitornio
Tervola
Loma-asukas alueella

Asumismuoto
Kerrostalo
Rivitalo
Omakotitalo
Joku muu, mikä?

Yhteystietosi
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Täyttämällä yhteystietosi osallistut lämpöeristetyn kompostorin
arvontaan (arvo n. 500€) arvontaan. Arvonta suoritetaan kyselyyn vastanneiden kesken 28.5.2019

Toimiiko jätehuoltosi hyvin ja pystytkö kierrättämään jätteitä
riittävästi?
Kyllä		
Ei
Jos ei, niin mitä haluaisit parannettavan ja miten se tulisi rahoittaa? (jätelain mukaan jätehuoltoa ei makseta verovaroista)

Tuleeko Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion
alueilla olla samat jätehuollon palvelut?
Kyllä		
Ei

Mitä jätteitä lajittelet nyt?
Paperin
Kartongin
Metallin
Lasin
Muovin
Biojätteen (ruoantähteet, kuoret jne.)
Lääkeaineet
Vaaralliset jätteet (maalit, öljyt, jne.)
Sähkölaitteet
Patterit
Puutarhajätteet
Puujätetteet
Poltettavan jätteen
En lajittele

Voiko kunnissa olla erilainen palvelutaso, jolloin siinä kunnassa, jossa on parempi palvelutaso, maksetaan
enemmän perusmaksua?
Kyllä		
Ei

Mitä jätteitä haluaisit lajitella? Ja mikä saisi sinut lajittelemaan nämä jätteet?
Paperin
Kartongin
Metallin
Lasin
Muovin
Biojätteen (ruoantähteet, kuoret jne.)
Lääkeaineet
Vaaralliset jätteet (maalit, öljyt, jne.)
Sähkölaitteet
Patterit
Puutarhajätteet
Puujätetteet
Poltettavan jätteen
En lajittele
Muuta palautetta jätehuollosta

erämeren Jätehuollon alueella

uu 12.5.2019. Kysely myös netissä osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/342/
Kuinka kauas olisit valmis viemään
Pakkausjätteet (paperi, kartonki, metalli, muovi)
Keräysastia omalla kotipihalla
Oma kortteli
Lähikauppa, kauppakeskus/market
Ekoasema
Biojätteet
Kompostointi
Erilliskerättävä biojäteastia kotipihalla
Oma kortteli (kimppa-astia biojätteelle)
Ekoasema
Muu, mikä?
Vaaralliset jätteet (maalit, liuottimet, jne)
Ekoasema
Keräyskierrokset
Muu, mikä?
(Huom! Vaarallisen jätteen vastaanottopaikan
tulee olla valvottu)
Jos asut omakotitalossa, kompostoitko?
Kyllä		
Ei
Mikäli et kompostoi, mikä saisi sinut kompostoimaan biojätteen? (Jos biojäte kompostoidaan tai

kerätään erikseen, poltettavan jätteen tyhjennysväliä voi
pidentää.)

Haluatko lajitella pakkausmuovia, jos muovinkeräys
on järjestetty taloyhtiössäsi ja tyhjennyskulut tulevat
taloyhtiön maksettavaksi?
Kyllä		
Ei
Haluatko lajitella pakkausmuovia, jos muovinkeräys
on lähimmässä ekopisteessäsi ja tämän muovinkeräyksen kustannukset katetaan jätemaksun korotuksella? (Nykyinen pakkausmuovin keräys rahoitetaan valtakun-

nallisesti. Uuden muovinkeräyspisteen perustaminen kaupan
pihaan kustannettaisiin perusmaksulla.)

Kyllä		

Ei

Jos taloyhtiössäsi on biojäteastia, lajitteletko biojätteet?
Kyllä		
Ei
Jos et, niin mikä saisi sinut lajittelemaan? (jätehuoltomääräysten mukaan yli 3 huoneiston taloissa tulee olla
biojäteastia)

Jos asut omakotitalossa etkä halua kompostoida, haluaistko lajitella biojätteet erikseen omaan astiaansa,
jonka jätteenkuljettaja tyhjentää? (Jos biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen, poltettavan jätteen tyhjennysväliä voi pidentää.)

Kyllä		

Ei

Mistä jätehuollon asiasta kaipaisit enemmän tietoa?
Nykyistä paremmat jätehuoltopalvelut maksavat
enmmän. Mitä olet valmis maksamaan asuntosi
jätehuollosta kuukaudessa (jäteastian tyhjennys +
perusmaksu)?

10-20 €/kk		
30-40 €/kk		

20-30 €/kk
45 €/kk

Mikä on se kanava, jonka kautta haluat tietoa
jätehuollosta?
Nettisivut		
Perinteinen posti
Sanomalehti		
Sosiaalinen media
Muu, mikä?

Oletko tyytyväinen jätekuljetukseen?
Kyllä		
Ei
Jos et, miksi et?

Irrota, nido tai teippaa kiinni ja toimita postiin. Vastaanottaja maksaa postimaksun

ROSKAPOSTIA

Jäteastioiden
pesukierros
pinta-astioille
Kemissä viikoilla
28 - 29
pesutilaukset:

asiakaspalvelu@pmjh.fi

p. 040 710 7373

pesun hinta 21,80 €/astia
(sisältää tyhjennyksen)

Molok Oy
Heli Rapakko
040 593 5337
heli.rapakko@molok.com
www.molok.fi

-MONITARMOAVOINNA ARKISIN KLO 8.00-17.00
OTAMME VASTAAN VELOITUKSETTA
Sähkölaitteita
Metallia, pahvia ja paperia
Hyväkuntoisia huonekaluja, tekstiilejä,
liikuntavälineitä ja muuta myytäväksi
kelpaavaa
Oklaholmankatu 2, Kemi
puh. 040 3557 925
Maksullinen nouto järjestetään tarvittaessa.
Kuljetuspalvelu puh. 040 3557 197
Puhelinaika kuljetuspalvelulle 8-12
Goodwill kierrätysmyymälä Valtakatu 27-29
Avoinna 9 - 17

tilaukset viimeistään
16.6.2019 mennessä

42 m imuletkulla ja 12 m³ säiliöllä

Tornio Hannu Juntti

p. 040 194 3534
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Kiinteistön jätehuollon muistilista
Muistathan, että arkipyhät
muuttavat normaalia
tyhjennysrytmiä!

JÄTEKATOS

PIHA-ALUEET
•
•

•

Huolehdi, että lumityöt on tehty
huolellisesti jäteastioiden ympäriltä, jotta jäteauto pääsee viereen.
Huolehdi, että liukkaus on torjuttu
riittävällä ja säännöllisellä hiekoituksella. Nastarenkaista huolimatta
jäteastia voi jäädä tyhjentämättä,
jos autoa ei voida ajaa turvallisesti
kiinteistölle ja sieltä pois.
Huolehdi, että kiinteistöllä tai kiinteistölle johtavalla tiellä tai portilla
ei ole esteitä, jotka estävät jäteauton pääsyn jäteastioiden lähelle
(esim. eteen pysäköityjä autoja).

•
•
•
•
•

Huolehdi, ettei jätekatokseen ole
kertynyt kuljetukseen kelpaamatonta jätettä, esim. huonekaluja.
Huolehdi, että katoksen edusta
on puhdistettu lumesta ja hiekoitettu huolellisesti.
Huolehdi, että katoksen ovet saa
avattua vaivattomasti.
Siivoa katos säännöllisesti, poista
ampiaisten ja hyönteisten pesät.
Tarkista, että katokseen menevä
liuska on riittävän loiva, jotta täysinäiset, painavat astiat saadaan
vedettyä jäteautolle.

JÄTEASTIA
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tarkasta, että kansi on ehjä ja pysyy saranoillaan.
Tarkasta, että jäteastian kaulus on ehjä ja napakka. (Vanhan

jäteastian kauluksen muovi väsähtää ajan kuluessa ja antaa
periksi aiheuttaen työturvallisuusriskin koneellisessa tyhjennyksessä.)

Tarkista, että jäteastian renkaat ovat ehjät ja pyörivät.
Huolehdi, että jäteastian kansi on puhdistettu lumesta.
Huolehdi, että jäteastia sisältää vain sitä jätettä, mikä
siihen astiaan kuuluu.
Älä täytä astiaa liian täyteen, kannen täytyy sopia kiinni.
Tarkasta, että jäteastiat on selvästi näkyvillä.
Älä kaada jäteastiaan mitään nestemäistä. Talvella neste
jäädyttää jäteastian sisällön ja jäätynyt jätemassa ei tule
astiasta ulos.
Huolehdi, että sinulla on jätehuoltomääräysten mukainen,
koneellisesti tyhjennettävä jäteastia.
HOX! Säkkiteline EI ole sallittu astia!

ROSKAPOSTIA

Kierrätämme:
autot, akut, renkaat,
sähkö- ja elektroniikkalaitteet
sekä muut metallit.
Pyydä tarjous!

Ruskonniityntie 4, 90620 Oulu
p. 020 781 7642
www.kuusakoski.com

Rinki-ekopisteeseen

VAIN

pakkauksina
käytettyä
muovi-,
lasi-,
metalli- ja
kartonkijätettä.

Jäteastioiden sulatuspalvelu
on saatavilla Kemissä
syksystä 2019 alkaen.
Sulatus voidaan tehdä pinta-astioille
ja syväkeräyssäkeille

Tilaa sulatus: asiakaspalvelu@pmjh.fi
tai 040 710 7373

Sido jätekuormat!
Kun tuot peräkärryllä jätteitä
ekoasemalle tai Jäkälään,

muista sitoa
jätekuorma!

Sido kuorma huolellisesti ja
tarkkaile kuormaa myös ajon
aikana! Jos kuormasta putoaatielle jätteitä, siivoa ne pois.
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Saman auton perään ne kuitenkin kipataan!
Ilmastonmuutos, valtavat muovilautat meressä ja jätteiden lajittelu puhuttavat enemmän kuin koskaan ennen. Ihmisillä on kiinnostus lajitella jätteitä ja erityisesti muoveja.
- Kiinnostus ympäristöasioihin ja innokkuus
lajitteluun on ehdottomasti hyvä asia, Perämeren Jätehuollon tiedottaja Satu Keski-Antila sanoo.
On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka
muovijätteistä nyt puhutaankin joka puolella,
niin monia muita jätteitä jää edelleen lajittelematta, Keski-Antila kertoo.
Viime syksynä tehdyn lajittelututkimuksen
mukaan poltettavan jätteen astian sisällöstä
26 % oli muoveja ja liki saman verran, 25 %
oli biojätettä.

” Neljännes jätepussin sisällöstä on biojätettä.”

Biojäte

Molempia jätteitä päätyy polttoon yhtä paljon ja molemmille olisi parempia jatkokäsittelyvaihtoehtoja.
- Biojätteen lajittelu koetaan jostain syystä hankalaksi ja kompostointi vaivalloiseksi
ja sen lisäksi biojätteen erilliskeräilyyn liittyy
vielä vanhoja urbaanilegendoja, jotka elävät ihmeen sinnikkäästi vuodesta toiseen.
Yhä edelleen kuulen, että ei ole mitään järkeä lajitella biojätettä erikseen, sillä jäteauto
tyhjentää ne saman auton perään kuitenkin,
Keski-Antila huokaa.
- Tottahan se onkin, saman auton peräänhän
niitä kipataan, Keski-Antila hymyilee. Ja kertoo samaan hengenvetoon, että tällöin kysymyksessä on kaksoislokeroauto, jonka perässä on erilliset lokeronsa poltettavalle jätteelle
ja biojätteelle. Samalla keräyskierroksella voidaan tyhjentää molemmat jäteastiat. - Kemissä biojätteet kerätään omina biojätekierroksinaan, jolloin jäte-auto kerää vain biojätettä,
Keski-Antila huomauttaa. Biojäteastia tyhjennetään poltettavan jätteen sekaan ainoastaan
niissä tapauksissa, että biojäteastiaan on laitettu jotain sinne kuulumatonta tavaraa.

Sähkölaitteet
ja akut 1%

Kaavion otsikko

Sekalaiset
jätteet 9%

Tekstiilit ja
jalkineet 9%

Biojäte 25%

Metalli 6 %
Lasi 2%
Paperi 12%
Muovit 26 %
Kartonki ja
pahvi 9%%
Paperi

Kartonki ja pahvi

Puu

Muovit

Lasi

Puu 1 %
Metalli

Tekstiilit ja jalkineet

Sähkölaitteet ja akut

Vaaralliset kemikaalit

Viime syskynä tehdyssä tutkimuksessa
havaittiin, että poltettavan jätteen astiasta
neljännes on biojätettä. Tutkimusnäyte
kerättiin
Kemin
kerrostaloalueelta.

Lassila-Tikanojan
kuljettaja
Tapio
Tervaharju tyhjentää samalla reissulla
biojäteastian ja poltettavan jätteen
astian. Lokeroautossa on erilliset lohkot
molemmille jäteille.

Sekalaiset jätteet

ROSKAPOSTIA

Jäteneuvonta
Käy tutustumassa facebookissa
tai www.solekkolajitella.fi

Kemin Ajotilaus

0400 777 401
www.jakala.fi
info@pmjh.fi

www.ktk-kemi.fi

60 vuotta kuljetustoimintaa

Jätekuljetukset

Jätehuoltoa Kemissä, Keminmaalla,
Tervolassa, Torniossa ja Simossa

Pyydä Tarjous!

Jätekeskus Jäkälä
valvomo 0400 181 456
avoinna ma-pe 7 -18
Kalkkimaantie 614
95460 Tornio

Vaihtolavat

Remontti- ja purkujätteet hoituvat
kätevästi vaihtolavapalvelumme avulla.

Jäteastioiden myynti

Jäteastiat, koot 80 - 600 litraa

Kemin jätekuljetusten
asiakaspalvelu

Valajankatu 1, 94600 Kemi 020 710 9490

KTK

avoinna ma-pe 9.00 - 15.30
040 710 7373
Jäkälä myös facebookissa
Käy tykkäämässä!

p. 020 7558 290 www.ktk-tornio.fi

Tulossa syksyllä

JÄTEKESKUS JÄKÄLÄN
20-VUOTISJUHLAT
kahvia,
a
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T
pullaa
araa!
ja makk

Tuo syyssiivousten jätteet
ja muista ottaa
asiakaskortti mukaan! Herpertti viihdyttää
DE
UPCO
56
1234

lapsia ja muuta
mukavaa ohjelmaa!
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ROSKAPOSTIA

JULKINEN TIEDOTE

VASTUULLINEN

JÄTEÖLJYN KIERRÄTTÄJÄ

Lassila & Tikanoja on ensimmäisenä
ympäristöalan yrityksenä liittynyt mukaan
Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry:n ja
ympäristöministeriön solmimaan
Green deal-sopimukseen valtakunnallisen
öljyjätehuollon kehittämiseksi.
L&T sitoutuu tarjoamaan jäteöljyn
keräyspalvelua valtakunnallisesti tavoitteenaan,
että kaikki yhtiön asiakkailtaan keräämä
jäteöljy päätyy uudelleenkäyttöön.
Yli 200 litran öljyerille tilataan nouto numerosta
010 636 6031.

Esa
0400 867 680
Mikko 0400 867 684

kälän
ä
J
a
a
t
La
kortt/i
s
a
k
a
i
s
.fi
a
mobiili /www.jakala ti/

likort
https:/
Ohjeet: askortti/mobii
siak
hinnat/a

Liisa		
0400 258 735
Jaana ja Tiina 0400 258 745

