Tietopaketti Porin kierrätyskeskuksesta
Kierrätyskeskuksen sisätilat
Infotila eli sininen pyöreä tila
Infotilan alakerrassa on häkkeihin koottu erilaisia kierrätettäviä jätteitä ja sieltä voi vapaasti ottaa
mukaan esitteitä, kuten jätteiden lajitteluoppaita. Infotilassa on hyvä pitää opetustuokiota tai
purkaa ryhmälle annettuja tehtäviä. Siellä on myös naulakko päällysvaatteille.
Lasipakkausten häkissä on ylimmässä lokerossa, muun lasijätteen päällä, valmista vaahtolasia. Sitä
valmistetaan pakkauslasin kierrätykseen kelpaamattomasta lasimateriaalista. Vaahtolasia on
käytetty muun muassa Puuvillan kauppakeskuksen kantaviin rakenteisiin soran korvikkeena.
Vaahtolasikimpaletta saa tunnustella ja kokeilla sen painoa.
Infotilan yläkerrassa on myynnissä muun muassa erilaisia urheiluvarusteita ja -välineitä.
Yläkerrasta avautuvat näkymät jätelavoille.

Myymälä
Myymälässä on esillä vain pieni osa kaikesta kierrätyskeskukseen tuodusta kierrätyskelpoisesta
tavarasta. Varastotiloissa on lisää. Jos etsii tiettyä tavaraa, kannattaa asiasta kysyä
asiakaspalvelusta. Myymälässä on koneiden ja laitteiden varaosien myyntiä, esimerkiksi jääkaapin
hyllyjä, kahvikannuja ja pölynimurin letkuja.

Kierrätyskeskuksen ulkotilat
Kierrätyskeskuksen piha-alueella on erilaisia kontteja ja varastointirakenteita. Alta löydät niiden
lyhyet esittelyt ja tietoja siitä, mitä niihin laitetaan.
UFF:n kontteihin tuodaan vain puhdasta ja kuivaa, ehjää vaatetavaraa. Se menee uudelleen
myyntiin Suomeen, rahoilla tuetaan kehitysapua ulkomailla.
Tiili- ja laattajätettä, betonia murskataan ja käytetään soran korvikkeena esimerkiksi pyörätien
kantavana rakenteena.
Puutarhajätettä, haravointijätettä ovat pihan hoidossa syntyviä nurmikonleikkuujätteitä, lehtiä,
kukkapenkin perkeitä, mutta ei risuja. Risut voi viedä Hangassuon jäteasemalle.
Lasipakkaukset murskataan, kuljetetaan laivalla Englantiin, sulatetaan ja valetaan uusiksi pulloiksi
ja purkeiksi. Lajitteluvirheet pilaavat pakkauslasin kierrätyksen. Joukkoon eivät kuulu juomalasit,
lasiastiat, peililasit, ikkunalasit tai muut lasista tehdyt esineet, keräys koskee ainoastaan
lasipakkauksia.
Renkaat murskataan ja käytetään tie- ja maanrakennustarpeisiin sekä joustoa vaativien alustojen,
kuten keinonurmien sekä urheilu- ja leikkikenttien pintarakenteissa. Parempikuntoisia renkaita on
mahdollista pinnoittaa uudelleen.

Metallit lajitellaan, jotta eri metallit saadaan kiertoon ja hyödynnettäväksi helpommin.
Sähköjohdot kerätään erikseen koska niissä on kuparia.
Sähköromu (käytetään myös nimeä sähkö- ja elektroniikkaromu, SER) kerätään erikseen ja
lajitellaan muun muassa kylmälaitteisiin ja kuvaputkilaitteisiin. Tavara murskataan ja lajitellaan
materiaaleittain uusiokäyttöön.
Energiajätteeseen laitetaan muun muassa vaahtomuovipatjat, tyynyt, täkit, muovituolit, jotka
viedään murskattuina erillisiin laitoksiin, joissa ne poltetaan. Polttamisesta saadaan sähköä ja
lämpöä (kaukolämpö).
Puujätteeseen lajitellaan huonekaluihin käytettäviä levyjä, keittiökaapistoja, laminaattia,
parkettia, maalattua aitalautaa ja puisia pihakalusteita. Puuaines murskataan ja poltetaan
polttolaitoksissa, jolloin niistä saadaan myös sähköä ja lämpöä. Painekyllästetty puu ei kuulu
tänne, vaan se toimitetaan erikseen vaarallisiin jätteisiin sisältämänsä kyllästysaineen vuoksi.
Paperit, kartongit ja pahvit kerätään ja niistä tehdään uusiotuotteita.
Sekajätteeseen tuodaan mm. sohvia, sänkyjä ja remonttijätettä. sekajätekin poltetaan lämmöksi ja
sähköksi erillisissä polttolaitoksissa.
Vaarallisen jätteen lukittuun konttiin saavat yksityistaloudet tuoda vaarallista jätettä maksutta.

