REWOOL SAA KIVIVILLAN
KIERTÄMÄÄN

KAIKKI KIVIVILLA KÄYTTÖÖN – REWOOL
Laajan yhteistyökumppaneiden muodostaman palveluverkoston ansiosta sekä
teollisten toimijoiden että rakennustyömaiden kivivillan hukkapalojen kierrätys onnistuu
yhdellä puhelinsoitolla.

KIVIVILLAN KIERRÄTTÄMINEN TUO USEITA HYÖTYJÄ

LAIT JA
ASETUKSET
Jätelain mukaan rakennus- ja purkujätteestä on hyödynnettävä vähintään 70 % materiaalina.
Kivivillalle ei vaadita erilliskeräystä, ja se on yhä edelleen kaatopaikkakelpoinen, sillä kivivillan
orgaanisen aineksen pitoisuus on reilusti alle asetetun raja-arvon (< 10 %).

RESURSSITEHOKKUUS
Lämmöneristetoimitukseen lasketaan leikkuuhukkaa yleensä noin 5–10 %. Oikean kokoisten
tuotteiden valinnalla voidaan minimoida leikkuuhukka. Jo muutaman prosentin karsiminen
näkyy kustannussäästöinä ja resurssitehokkuutena. Ja kun leikkuuhukka kierrätetään, kivivillan
hyödyntämisaste lämmöneristeenä on 100 %.

KOKONAISVALTAINEN
PALVELU
Kivivillan keräys voidaan liittää helposti osaksi kokonaisvaltaista jätehuoltosopimusta.
Vain yksi soitto riittää, ja käytössäsi on alan ammattilaisten muodostama kokonainen kierrätysketju.

VÄHEMMÄN
KULJETUSTA
Jätteiden kuljetus on aina ylimääräinen rasite ympäristölle. Kivivillan hukkapalat toimitetaan
aina lähimpään keräyspisteeseen, jolloin kuljetusmatkat saadaan mahdollisimman lyhyiksi.

VÄHEMMÄN
KUSTANNUKSIA
Kivivillan hukkapalojen erottelu sekajätteestä tuo selvää säästöä, sillä sekajätteen kustannus
on jätemaksuista korkein.

KIVIVILLAN
KIERRÄTYSMAHDOLLISUUS
Kivivillan kierrätys edesauttaa kierrätysasteen nostamista. Ympäristöluokitusjärjestelmät,
kuten LEED ja BREEAM, palkitsevat rakentajia kierrätysasteen nostosta.

Lue lisää: paroc.fi/rewool

Kerätyt
kivivillat
hyödynnetään
100-prosenttisesti
uusiokäyttöön.

Lassila &
Tikanoja noutaa
kerätyn villan. Voit
toimittaa sen myös
itse lähimpään
keräyspisteeseen.

Kerää
puhtaat ja
kuivat kivivillapalat
keräysvälineeseen.
Kerättävään jakeeseen
ei saa sekoittaa muita
materiaaleja.

Saat
tarvittavat,
tarpeisiisi
mitoitetut keräily
välineet käyttöösi
heti villoitustyön
alkaessa.

OTA YHTEYTTÄ:
Lassila & Tikanoja:
Rakennusliikkeet ja teolliset
asiakkaat.
puh. 010 636 5400
Eko-Expert: Teolliset asiakkaat,
jos tarve on vain kivivillan
kierrättämiselle puh.
020 785 0290

KIERRÄTYSPALVELUN MYÖTÄ KIVIVILLAN HUKKAPALAT
PÄÄSEVÄT TOTEUTTAMAAN ALKUPERÄISTÄ
TARKOITUSTAAN ELI ERISTEEKSI.

L&T RAKSALINJA 010 636 5400
EKO-EXPERT KIERTOLINJA 020 785 0290
LAIT JA
ASETUKSET

RESURSSITEHOKKUUS

Eko-Expert on kiertotalousyritys, joka tarjoaa asiakkailleen ja
yhteistyökumppaneilleen ekologisen rakentamisen ja materiaalikierrätyksen
ratkaisuja. Tarjoamiemme ratkaisujen lähtökohtina ovat hiilineutraalius,
uusiokäyttö ja energiatehokkuus. Ja tietysti se, että asiakkaamme ja
yhteistyökumppanimme ovat tyytyväisiä sekä positiivisesti yllättyneitä
siitä, miten helppoa ja hauskaa kiertotalouden todeksi tekeminen voi oikean
kumppanin kanssa olla.
eko-expert.com

KOKONAISVALTAINEN
PALVELU

VÄHEMMÄN
KULJETUSTA

VÄHEMMÄN
KUSTANNUKSIA

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta.
Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja
tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme
raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään
kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme
tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat
asiakkaidemme arkea.
lt.fi
PAROC® tarkoittaa energiatehokkaita ja paloturvallisia kivivillasta
valmistettuja eristeratkaisuja uudis- ja korjausrakentamisen, talotekniikan,
laiva- ja offshore-teollisuuden, akustoinnin ja muun rakentamisen tarpeisiin.
Tuotteidemme takana on 80 vuotta asiantuntemusta kivivillan tuotannosta,
teknistä eristeosaamista ja innovaatioita. Valmistamme tuotteemme
Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa sekä Venäjällä – ja toimitamme
ne asiakkaillemme tutuissa punavalkoraidallisissa pakkauksissa.
paroc.fi

KIVIVILLAN
KIERRÄTYSMAHDOLLISUUS

