
Ohjeita #vihreätlavat
käyttäjälle

Tässä teille ohjeita #vihreätlavat käyttöön.
Jokaiselle lavatyypille löytyy omat ohjeet.

Ohjeen lopusta löytyy myös lista vaarallisista
jätteistä, joita ei saa laittaa millekkään

lavoistamme. Kierrätyksen ei tarvitse olla
vaikeaa, me teemme sen sinulle helpoksi. 



Talkoolava
Talkoolavan sisältö lajitellaan kierrätyslaitoksella ja

lajitellut raaka-aineet kierrätetään tai hyödynnetään
energiana. Lavan sisältö ei siis päädy massapolttoon
vaan kaikki uudelleen käytettävä materiaali menee

uusiokäyttöön.

Lavalle saa laittaa:
Polkupyörät
Risut
Oksat
Muovit
Pahvit
Puujäte (ei kyllästetty puu)

Lavalle ei saa laittaa:
Vaarallista jätettä
Painekyllästettyä puuta

Metalli
Styroksi
Auton renkaat + 5€/kpl
Huonekalut
Tekstiilit 



Leikkuujäte
Nurmikko
Rikkaruohot
Kävyt
Neulaset
Olki
Heinä

Viherlava
Lavalle saa laittaa:

Pienet oksat
Lehdet
Risut
Kesäkukat
Omenat
Orapihlajan pensas
Multa
Kannot ja juurakot

Lavalle ei saa laittaa:
Vaarallista jätettä
Rakennusjätettä
Huonekaluja
Isompaa puujätettä
Sekajätettä
Maa-aineistoa (soraa, kiveä, savea)
Pelkkää multaa
Kantoja
Lehtiä, jotka on säkitetty
Kurtturuusu



Kuormalavat
Sekalainen puumateriaali
Puhdas puumateriaali
Puiset huonekalut, joissa
saa olla nauloja ja
saranoita - ei kuitenkaan
verhoilua

Puulava
Kierrätetystä puusta tehdään puuhaketta, jolla korvataan

muita polttoaineita energian- ja sähköntuotannossa.

Lavalle saa laittaa:
Sahanpuru
Kutterilastu
Puulevy
Parketti
Lastulevy
Vaneri
Puurakenteet

Lavalle ei saa laittaa:
Vaarallista jätettä
Ei-puisia esineitä tai artikkeleita
Rakennusjätettä
Painekyllästettyä puuta
Haravointijätettä
Kantoja
Hiekkaista puuta
Laminaatti
Puurakenteita, joissa merkittävästi metallia,
kattohuopaa, kiviaineista, lasia tai tervapaperia



Raksalava
Raksalavan sisältö lajitellaan kierrätyslaitoksella ja

lajitellut raaka-aineet kierrätetään tai hyödynnetään
energiana. Lavan sisältö ei siis päädy massapolttoon
vaan kaikki uudelleen käytettävä materiaali menee

uusiokäyttöön.

Lavalle saa laittaa:
Pakkausjäte
Lankut
Elementit
Pehmusteet
Kattohuovat
Metalliputket
Kaapelit
Styroksi
Hiekka
Lasi
Metalli
Risut

Lavalle ei saa laittaa:
Vaarallista jätettä
SER-jätettä
Biojätettä
Maa-aineistoa (sora, moreeni, multa, kivet)
Orgaanista jätettä (viherjäte)

Muovi
Kipsilevy
Laminaatti
Puu
Pahvi
Villaa
Laatat ja posliini
Putkia
PVC-muovia
Pressuja
Ikkunoita
Betoni



Risulava

Lavalle saa laittaa:
Kuusen oksat
Oksat
Puunrungot

Lavalle ei saa laittaa:
Vaarallista jätettä
Ei-puisia esineitä tai artikkeleita
Rakennusjätettä
Painekyllästettyä puuta
Haravointijätettä
Kantoja
Hiekkaista puuta
Puurakenteita
Lautaa
Vaneria

Kierrätetyistä risuista tehdään puuhaketta, jolla korvataan
muita polttoaineita energian- ja sähköntuotannossa.



Romulava
Lavalle saa laittaa:

Lavalle ei saa laittaa:

Pelti- ja metalliromut
kuten: pellit, kourut, putket,
lastenvaunujen rungot,
polkupyörät, kattilat,
pannut, valurauta-
ammeet, metallisten
puutarhakalusteiden
rungot, vanteet, moottorit
Nurmikonleikkurit, jyrsijät,
kaasu- ja hiiligrillit, kiukaat,
lämminvesivaraajat, ym.
metalliset koneet 
 säilyketölkit, metallipurkit,
kannet ja -astiat

Tyhjät sivellinkuivat
maalipurkit
Metalliset tiskialtaat ja -
huonekalut
Alumiinivuoat ja foliot
Pantittomat juomatölkit
Tyhjät paineettomat
aerosolipurkit
Kodin metalliset työvälineet
kuten: haarukat, veitset,
lusikat yms

Vaaralliset jätettä
Paristot ja akut
Loisteputket
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Seosmateriaalit
Maaliset tynnyrit tai astiat
Eristeiset ilmastointiputket
Jauhesammuttimet
Kaasupullot



Tiili- ja betonilava
Betoni, tiili ja kivi murskataan ja murskattuja materiaaleja
käytetään infrastruktuurin pohjarakenteissa. Huom! Lava
on normaalia painavampi ja sen tilavuudesta tulee olla

1/3 osa ilmaa, eli lavaa ei saa laittaa täyteen.
Pakettihinnan maksimipaino on 10 tonnia.

Lavalle saa laittaa:
Tiili paloina
Betoni paloina
Tiilien ja harkkojen kuivaa muurauslaastia, mikä kiinni
purettavassa materiaalissa

Lavalle ei saa laittaa:
Vaarallista jätettä 
Märkää laastia tai betonia
Maa-ainesta
Luonnonkiviä
Rakennusjätettä
Orgaanista jätettä
Sekajätettä



Vaarallinen jäte
Vihreät lavat eivät sovellu vaaralliselle jätteelle.

Vaarallinen jäte on pidettävä erillään tavanomaisesta
jätteestä sillä joutuessaan väärään paikkaan se voi

aiheuttaa riskejä.

Vaarallista jätettä on:
Maalit, liimat ja muut kemikaalit (tyhjät maalipurkit voi
laittaa romulavalle) 
Liuottimet ja muut vaaralliset yhdisteet 
Öljyt (sisältäen myös kiinteät öljyiset jätteet)
Tulostimien värikasetit 
Akut, aerosolipullot
Lääkkeet 
Loisteputket ja energiansäästölamput 
Torjunta-aineet
Asbesti


