
HYVÄ, HELPPOLAVAN ASIAKAS
tässä ohjeita Helppolalavan käyttöön. Ohjeita noudattamalla voit var-
mistua Helppolavan helposta käytostä ja välttyä lisälaskuilta. Jokaiselle 
lavatyypille löytyy omat ohjeensa - lisäksi ohjeen lopusta löytyy lista vaa-
rallisista jätteistä, joita ei saa laittaa millekään lavoillemme. Vaarallisten 
jätteiden vastaanotto jäteasemilla on yksityishenkilöille yleensä ilmaista.

Kaikkien lavojemme 
painoraja on  

4000 kg
(Kiviaines 10 000 kg)

Tilaa nouto lavalle verkossa helppolava.fi

http://helppolava.fi


LAVALLE SAA LAITTAA

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ 
MÄÄRIÄ (10 %)

LAVALLA EI SAA OLLA

• Polkupyörät
• Risut
• Oksat
• Muovit
• Pahvit
• Puujäte (ei kyllästetty puu)
• Metalli
• Styroksi
• Auton renkaat + 12 €/kpl
• Puiset huonekalut, joissa saa olla nauloja ja 

saranoita – ei kuitenkaan verhoilua
• Kangasvalmisteiset tekstiilit

• Huonekalut ja niiden osat 

• Vaarallista jätettä
• Sähkö- ja elektroniikkaromu 
• Rakennusjätettä
• Painekyllästettyä puuta
• Haravointijätettä
• Kantoja
• Laminaatti
• Puurakenteita, joissa merkittävästi 

metallia, kattohuopaa, kiviainesta, lasia tai 
tervapaperia

Talkoolava
Talkoolavan sisältö lajitellaan kierrä-
tyslaitoksella ja lajitellut raaka-aineet 
kierrätetään tai hyödynnetään energi-
ana. Lavan sisältö ei siis päädy massa-
polttoon vaan kaikki uudelleen käytet-
tävä materiaali menee uusiokäyttöön.

Tilaa nouto lavalle verkossa helppolava.fi

http://helppolava.fi


Viherlava

LAVALLE SAA LAITTAA

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ 
MÄÄRIÄ (10 %)

LAVALLA EI SAA OLLA

Viherlava käsitellään kompostoimalla 
ja siitä syntyy multaa.

• Pienet oksat, halkaisijaltaan max. 1 cm 
• Pensaat
• Risut
• Rangat
• Latvukset
• Sekalainen harvennus- ja raivauspuu
• Haravointijäte
• Leikkuujäte
• Nurmikko
• Rikkaruohot
• Kävyt
• Neulaset
• Olki
• Heinä

• Isoja oksia
• Kantoja
• Multaa, joka tullut kasvien, nurmikon ja 

muun vastaavan yhteydessä

• Vaarallista jätettä
• Rakennusjätettä
• Huonekaluja
• Isompaa puujätettä
• Sekajätettä
• Maa-ainesta (soraa, kiveä, savea)
• Pelkkää multaa
• Vieraslajeja, kuten Jättiputket, Jättipsalmi, 

Kurtturuusu, Komealupiini, Tattaret ja Piiskut

Tilaa nouto lavalle verkossa helppolava.fi

http://helppolava.fi


Puulava

LAVALLE SAA LAITTAA

Kierrätetystä puusta tehdään puuha-
ketta, jolla korvataan muita polttoai-
neista energian- ja sähköntuotannossa.

• Oksat
• Sahanpuru
• Kutterilastu
• Puulevy
• Parketti
• Lastulevy
• Vaneri
• Puurakenteet
• Kuormalavat
• Sekalainen puumateriaali 
• Pinnoitettu puu
• Puhdas puumateriaali
• Puiset huonekalut, joissa saa olla nauloja ja 

saranoita – ei kuitenkaan verhoilua

Tilaa nouto lavalle verkossa helppolava.fi

LAVALLA EI SAA OLLA • Vaarallista jätettä
• Muita kuin puisia esineitä tai artikkeleita
• Hiekkainen puu
• Ratapölkyt
• Rakennusjätettä
• Painekyllästettyä puuta
• Haravointijätettä
• Kantoja
• Laminaatti
• Puurakenteita, joissa merkittävästi 

metallia, kattohuopaa, kiviainesta, lasia tai 
tervapaperia

http://helppolava.fi


Remppa- ja 
rakennuslava
Remppa- ja rakennuslavan sisältö laji-
tellaan kierrätyslaitoksella ja lajitellut 
raakaaineet kierrätetään tai hyödynne-
tään energiana. Lavan sisältö ei siis päädy 
massapolttoon vaan kaikki uudelleen käy-
tettävä materiaali menee uusiokäyttöön.

Tilaa nouto lavalle verkossa helppolava.fi

LAVALLE SAA LAITTAA

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ 
MÄÄRIÄ (10 %)

LAVALLA EI SAA OLLA

• Pieni määrä kivimateriaalia (sisältäen 
betonin ja tiilen)

• Rakennusvillaa kuivana (pari kuutiota)
• Laatat ja posliini
• Putkia
• PVC-muovia
• Pressuja
• Kipsilevyä
• Ikkunoita
• Betonilaatan palaset (palakoko max 50 cm)
• Maa-ainesta (sora, moreeni, multa, kivet)

• Vaarallista jätettä
• Sähkö- ja elektroniikkaromua
• Märkää rakennusvillaa
• Orgaanista jätettä

• Lasi
• Metalli
• Risut
• Muovi
• Laminaatti
• Puu
• Pahvi

• Pakkausjäte
• Elementit
• Pehmusteet
• Kattohuovat
• Kaapelit
• Styroksi

http://helppolava.fi


Kiviaineslava
Betoni, tiili ja kivi murskataan ja murs-
kattuja materiaaleja käytetään infra-
struktuurin pohjarakenteissa. Huom! 
Lava on normaalia painavampi ja sen 
tilavuudesta tulee olla kolmasosa 
ilmaa, eli lavaa ei saa laittaa täyteen. 
Pakettihinnan maksimipaino on 10 
tonnia.

Tilaa nouto lavalle verkossa helppolava.fi

LAVALLE SAA LAITTAA

LAVALLA SAA OLLA PIENIÄ 
MÄÄRIÄ (10 %)

LAVALLA EI SAA OLLA

• Tiili paloina
• Betoni paloina

• Tiilien ja harkkojen kuivaa muurauslaastia, 
mikä kiinni purettavassa materiaalissa

• Kipsilevy (10 % lavan kokonaispainosta)

• Vaarallista jätettä
• Eristeitä
• Märkää laastia tai betonia
• Maa-ainesta
• Luonnonkiviä
• Rakennusjätettä
• Orgaanista jätettä
• Sekajätettä

http://helppolava.fi


LAVOJEN LAADUNVALVONTA

HELPPOLAVA EI SOVELLU SEURAAVILLE JÄTTEILLE

SÄHKÖ- JA ELEKTRO- 
NIIKKAROMU (SER)

ASBESTI

Tilaa nouto lavalle verkossa helppolava.fi

Suoritamme lavakuormille laadunvalvontaa, jossa tarkastetaan, että lavan sisältö vastaa la-
jitteluohjetta. Kaikilla lavoillamme on 4 000 kg:n painoraja (poislukien kiviaineslava, jonka 
painoraja on 10 000 kg). Mikäli lava täytetään ohjeiden mukaisesti, on painorajan ylittäminen 
hyvin epätodennäköistä. Käytännossä painorajan ylitykset johtuvat siitä, että Lavalle laitetaan 
erittäin painavaa materiaalia kuten kivi- tai maa-ainesta. Nämä eivät kuulu Helppolavalle, pois 
lukien remppa- ja rakennuslava, minne voi laittaa pienen määrän kiviainesta (10 % painosta) 
ja kiviaineslavalle, jonka voi täyttää betonilla ja kivellä 2/3 osaan asti Lavan tilavuudesta. Jät-
teen ammattimainen murskaus ja paalaus sekä lavan jälleenmyynti lavana tai jätepalveluna 
on kielletty. 

• Vanhat tietotekniikkalaitteet
• Kodinkoneet
• Laturit

Emme myöskään ota vastaan asbestia sisältäviä tuotteita. Mikäli purat ennen vuotta 1994 
rakennettua- tai remontoitua kohdetta, pitää tilaajan huolehtia asbestikartoituksesta. Ja 
mikälikohteessasi on asbestia, voi sen purkaa vain asbestipurkuun erikoistunut yritys.

SE-romua voi palauttaa tuottajayhteisön järjestämiin palautuspisteisiin,  
http://www.serkierratys.fi/

VAARALLINEN JÄTE • Maalit, liimat ja muut kemikaalit (tyhjät 
maalipurkit voi laittaa talkoo- tai remppa- 
ja rakennuslavalle)

• Liuottimet ja muut vaaralliset yhdisteet
• Öljyt (sisältäen myös kiinteät öljyiset 

jätteet)
• Tulostimien värikasetit
• Akut, aerosolipullot, lääkkeet
• Loisteputket ja energiansäästölamput
• Torjunta-aineet

Vaarallinen jäte on pidettävä erillään 
tavanomaisesta jätteestä, koska se aiheuttaa 
riskejä joutuessaan väärään paikkaan.

Tarkemmat ohjeet vaarallisen jätteen keräyksestä:  
https://www.lt.fi/fi/henkiloasiakkaat/kierratys/kierratysbotti/vaarallinen-jate

Yksityishenkilöt voivat palauttaa 
useimmat vaaralliset jätteet 
ilmaiseksi lajittelupisteisiin. 

http://helppolava.fi
http://www.serkierratys.fi/
https://www.lt.fi/fi/henkiloasiakkaat/kierratys/kierratysbotti/vaarallinen-jate

