
Asiakastilojen kierrätysmahdollisuuksien parantaminen Helsingin yliopiston 
kirjastossa 
 
Tällä hetkellä Helsingin yliopiston kirjaston toimipisteistä Kaisa-talossa asiakkailla on 
mahdollisuus lajitella jätteensä sekajäte-, biojäte- ja paperijäteastioihin. Käytössä on 
kuvan mukaisista moduuleista muodostetut kokonaisuudet. 
 

 
 
 
 
 
Kopiointihuoneissa on erilliset astiat toimistopaperille ja muulle paperille. 
Kampuskirjastoissa on vain sekajäte- ja paperinkeräysastiat. 
 
Valmisteilla olevan jätelain myötä on varmasti tulossa tiukennuksia 
kierrätysvelvoitteisiin. On hyvä olla ajoissa liikkeellä ja Helsingin yliopiston kirjasto 
aikookin lähitulevaisuudessa parantaa kirjaston käyttäjien mahdollisuuksia kierrättää 
jätteitä. 
 
Kaisa-talossa voi olemassa oleviin, yllä olevan kuvan mukaisiin kokonaisuuksiin lisätä 
kartongin- ja muovinkeräysmoduulit. Juuri kartongin kierrätys on tärkeää, sillä 
kirjastossa syntyvästä sekajätteestä huomattava osa näyttää koostuvan kartonkisista 
kertakäyttömukeista ja –salaattiastioista. Jos kokonaisuuksista uhkaa tulla liian isoja, 



voidaan siitä toinen sekajäteastia jättää pois. Kierrätysmahdollisuuksien parantuessa 
sekajätteen määrä vastaavasti vähenee. Lasi- ja metallijätettä syntynee vähemmän, eikä 
kierrätysastioita niitä varten tarvita niin montaa. Molemmat, varsinkin lasinkeräysastia, 
synnyttävät myös melua, joten niiden sijoittaminen on ongelmallista. Voisiko sellaiset 
kenties sijoittaa ns. ”pilleritorille”. 
 
Kampuskirjastoissa tullaan myös lisäämään mahdollisuuksia kierrätykseen. Meilahden 
kampuskirjastossa HUS vastaa jätehuollosta ja siltä taholta on luvattu uusia 
lajitteluastioita, mutta vielä niitä ei ole saatu. Kumpulassa ja Viikissä tullaan myös 
olemassa olevien jäteastioiden rinnalle lisäämään bio-, kartonki- ja muovijätteen 
keräysastiat. Lasi- ja metallijäteastioihin liittyy meluongelma ja niiden sijoittamista on 
niissäkin harkittava tarkkaan. 
 
Kirjaston käyttäjille tiedotetaan uusista jätteenlajittelumahdollisuuksista sitten, kun uusia 
astioita on saatu. Jo sitä ennen voidaan muistuttaa kirjaston käyttäjiä omien tai 
pantillisten astioiden käytöstä. Take away –kahvin ja salaatin voi monessa paikassa ostaa 
omaan astiaan. Tavoitteena pitäisi olla jätteen syntymisen minimoiminen. 
Lajittelumahdollisuuksien monipuolistuessa keräyspisteille olisi hyvä asettaa ohjeistus 
jätteiden lajittelua varten, jotta lajittelu olisi jokaiselle asiakkaalle sujuvaa. Tiedotusta 
voidaan tehdä kirjaston kotisivulla, sosiaalisen median kanavissa ja myös info-tv:ssä. 
 esim. tila-ja  
On muistettava, että vain osan toimenpiteistä kirjasto pystyy itse toteuttamaan ja erikseen 
ovat sitten ne toimenpiteet, mitkä ovat esim. tila-ja kiinteistökeskuksen tontilla. 
Tiedotusta jätteen synnyn vähentämisestä voidaan tehdä ja samoin lisätä edellä kuvatun 
kaltaisia kierrätysastioita. Jätelain tiukennukset tietysti pakottavat myös tila- ja 
kiinteistökeskuksen toimimaan. Omalta osaltamme pyrimme myös vaikuttamaan siihen, 
että  yliopistolla edistetään ko. asioita. 
 
 


