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TKR-Ohjeistus: Kierrätys ja jätteen hävittäminen 
 
Jätteen tuottoa on vältettävä tai sen on minimoitava aina, kun mahdollista. 
Pieniäkään jätemääriä ei saa koskaan päästää maaperään eikä kaataa viemäreihin, jätevesikaivoihin eikä 
vesistöihin.  
Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- 
ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. 

 
 

 

Nestemäisen jätteen ja tyhjien purkkien hävittäminen 
Tyhjät pinnoitepurkit ja mahdollinen nestemäinen jäte hävitetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

 

 

Nestemäinen jäte  (TKR-muoviosa, TKR-Kovetinosa) 

 
Nestemäinen pinnoitejäte (kuten  maalit, lakat, ohenteet) 

on vaarallista jätettä. (kutsuttiin ennen ongelmajätteeksi) 

Mitään nestemäistä maali-, pinnoitetuotetta ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai 
laittaa jäteastiaan! 

Vaarallinen jäte on toimitettava vaarallisen jätteen keräyspisteisiin. 

Lähin kodin ongelmajätteitä vastaanottava keräyspiste löytyy jätelaitosyhdistyksen nettisivuilta 

www.kierratys.info, josta löytyvät koko maan keräyspisteet. Isommilla paikkakunnilla kiertää 

säännöllisesti, muutaman kerran vuodessa, ongelmajätteitä keräävä auto. Metalliset purkit voi myös 

toimittaa veloituksetta jätelaitoksen vastaanottopisteeseen tai ongelmajätteiden keräyspisteisiin, 

mikä on ainoa tapa jos maalia on jäljellä. 

Pinnoite astiat 

metallisangot  

Tyhjät ja kuivat, metalliset purkit kansineen voi viedä pienmetallin keräyspisteeseen. Lähimmän 

pienmetallin keräyspisteen löydät jätelaitosyhdistyksen nettisivuilta www.kierratys.info.   

Ennen kuin pakkaus viedään keräilyastiaan, on huomioitava seuraavat asiat:  

Metallinen astia kelpaa kierrätykseen silloin kun se on tyhjä ja sivellinkuiva.  

Märkää tai paksua paakkua purkin pohjalle ei saa jäädä.   

(metallisanko, jossa nestemäistä pinnoitetta: vaarallinen jäte) 

Metallikannet toimitetaan pienmetallin keräyspisteeseen erillisinä. Kannen on aina oltava 

irrallaan purkista. Isot erät ammattimaisesta käytöstä toimitetaan erilliseen 

metallinkeräyspisteeseen tai romunkäsittelijälle.  

http://www.kierratys.info/
http://www.kierratys.info/


 

2 

 

 

 

muoviastiat  (TKR-muoviosa ) 

Huolellisesti tyhjennetyt, kuivat muoviastiat toimitetaan energiajätteen keräykseen kunnallisen 

jätehuollon pisteisiin. 
 

Monilla paikkakunnilla energiajäte kerätään jo erikseen ja varsinaisten vastaanottopaikkojen 

sijainnin saa tarkistettua em. linkistä.  Mikäli vastaanottopaikkoja ei paikkakunnalla ole, 

kotitalouksien muovipurkit voi toistaiseksi toimittaa sekajätteen mukana kaatopaikalle. 

 

Muoviastia, jossa nestemäistä pinnoitetta: vaarallinen jäte.  

Astia tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. 

 

muovipullot ja kanisterit (TKR-Koetinosa) 

Astia ja sisältö: Vaarallinen jäte 
Vaarallinen jäte on toimitettava vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.  

 

 

pinnoite (muoviosa+kovetinosa) 

Kovettunut pinnoite 
 

Täysin kuivunut TKR-pinnoite  
Täysin reagoituneen, umpikuivaksi kovettuneen pinnoitteen, voi laittaa sekajätteeseen.  

 

Kovettumaton pinnoite (esim. epäonnistunut sekoitus) 
 
Jos et ole täysin varma, onko pinnoite täysin kuivunut/kovettunut, vie astia vaarallisten jätteiden 

keräyspisteeseen. 


