
Ympäristösi hyväksi.

puuhakirja lapsille



Hei!
Minä olen Eetu Etappi. Olen Lakeuden Etapin oma 
maskotti. Minä huolehdin roskista ja haluan kerätä ne 
kaikki, jotta ne eivät päädy luontoa pilaamaan.

Minä pidän myös lapsista ja haluaisin, että 
täyttäisit tämän puuhakirjan. Opit samalla 
monta hyödyllistä asiaa jätteistä ja niiden 
lajittelusta. Kierrätä ja käytä kirpparia, jotta 
jätettä ei syntyisi niin paljon. Paras jäte on aina 
syntymätön jäte.

Nyt kerron vähän itsestäni: minun kotini 
on jätekatoksessa, jossa viihdyn hyvin, kun 
se pidetään siistinä. Parhaat ystäväni Paavo 
Paperi, Hilkka Hillopurkki, Pera Peltipurkki ja Pipsa 
Biojäte pitävät minulle seuraa roskakatoksessa. 
Yksi kaverini on myös jäteauto, joka käy minua 
tervehtimässä tyhjentäessään minut. Jäteauto vie 
roskat jätehuoltokeskukseen, josta ne jatkavat matkaa 
jätevoimalaan. Jätevoimalassa roskista tehdään sähköä 
ja lämpöä.

Muistathan sinäkin aina laittaa roskat oikeaan roskikseen! 
Mukavia puuhahetkiä tämän kirjan parissa.

Toivoo 
Eetu Etappi ja muu roskakatoksen väki

Uudistettu 4. painos, 2020

Terve!

Tämän puuhakirjan omistaa

Nimi

Osoite

Puhelin

Luokka                               Koulu
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Vastaukset: 1C, 2A, 3A, 4C

TESTAA TIETOSI
1.    Jätemääriä voi vähentää… 

a. Ostamalla uuden tavaran, kun vanha menee rikki 
b. Heittämällä rikkinäisen tavaran roskikseen 
c. Korjaamalla vanhan tavaran

2.   Paperinkeräysastiaan voi laittaa 
a. Kaiken paperin, minkä posti tuo kotiin 
b. Kartonkiset mehutölkit 
c. Likaiset sanomalehtipaperit

3.   Mitä biojäteastiaan voi laittaa? 
a. Perunankuoret ja homehtuneen leivän 
b. Säilyketölkin 
C. Tyhjän limsapullon

4.   Missä Eetu Etappi asuu? 
a. Ekopisteellä 
b. Jäteasemalla 
c. Jätekatoksessa

PISTEET 
JÄRJESTYKSEEN
Kuka on kuvassa? Selvitä 
se ydistämällä pisteet 
numerojärjestyksessä.

?
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JÄTEAUTO
Etsi kuvista 10 eroavaisuutta.

Jäteautossa jäteastia kipataan auton perässä olevaan kaukaloon. 
Puristin puristaa roskat auton sisälle.
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KÄYNTI JÄTEASEMALLA
Auta Eetua ja vie nämä jätteet oikeaan konttiin jäteasemalla.

Kannettava tietokone=Kodinkoneet ja laitteet. Pyörä=Metalli. Tuoli=Puujäte

Metalli Kodinkoneet 

ja laitteetPuujäte
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Paavo Paperi = Paperi. Hilkka Hillopurkki = Lasipakkaukset. Pera Peltipurkki = Metallipakkaukset.

KÄYNTI EKOPISTEELLÄ
Paavo Paperi, Hilkka Hillopurkki ja Pera Peltipurkki ovat eksyneet.  
Auta heidät ekopisteelle omiin astioihinsa.
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JÄTTEIDEN LAJITTELU
Eetu kysyy, osaatko lajitella jätteet? Yhdistä jätteet oikeisiin keräyspisteisiin.

Huolehdithan siitä, 
että jätteet eivät 
joudu luontoon!

 LASIPAKKAUKSET

 METALLIPAKKAUKSET

 PAPERI

 KARTONKIPAKKAUKSET

 MUOVIPAKKAUKSET

 BIOJÄTE

 POLTETTAVA JÄTE

 VAARALLINEN JÄTE

MAITOPURKKI    

LASIPURKKI    

PARISTO    

PIZZALAATIKKO    

TONNIKALAPURKKI    

BANAANINKUORET    

SANOMALEHTI    

KARKKIPUSSI    

MEHUKANISTERI    

VAUVAN VAIPPA     

Maitopurkki = Kartonkipakkaukset. Lasipurkki = Lasipakkaukset. Paristo = Vaarallinen jäte.
Pizzalaatikko = Kartonkipakkaukset tai likaisena poltettava jäte. Tonnikalapurkki = Metallipak-
kaukset.  Banaaninkuoret = Biojäte. Sanomalehti = Paperi. Karkkipussi = Muovipakkaukset.
Mehukanisteri = Muovipakkaukset. Vauvan vaippa = Poltettava jäte.
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SANASOKKELO
Auta Eetua ja etsi ruudukosta seuraavat hukkuneet sanat:

komposti
biojäte
lajittelu
ekopiste

lasi
metalli
pahvi
jätevoimala

jäteasema
ympäristö
luonto
Ilmastonmuutos

Sanat ovat menneet sekasin vähän joka suuntaan 
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POLTETTAVA JÄTE
Yhdistä ne jätteet roskikseen, jotka saa laittaa kodin poltettavan jätteen astiaan. 
Alle voit kirjoittaa, mitä muille jätteille tulee tehdä.

Lautasliina, vaippa, tiskiharja ja rikkinäinen pusero kuuluvat poltettavaan jätteeseen.  
Paristot, energiansäästölamppu ja maalisanko ovat vaarallista jätettä, ne viedään Etapin jäteasemalle. 
Paristot voi viedä myös kauppaan. Limutölkki viedään takaisin kauppaan tai ekopisteelle metallinkeräykseen. 
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BIOJÄTERISTIKKO
Auta Pipsaa  selvittämään, mitä Etappi tekee biojätteestä. Ratkaise sanaristikko 
kirjoittamalla kuvassa olevat biojätteet ruudukkoon oikeisiin kohtiin. 

Älä heitä 
syömäkelpoista 
ruokaa pois!

Biokaasu
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SALAKIRJOITUS
Ekopisteelle voi viedä pakkausjätteitä, kuten lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkauksia 
sekä paperia. Selvitä Eetun salakirjoitus ja saat selville tärkeän viestin.

Tarkista, 
 missä on lähin ekopisteesi 

www.etappi.com 
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roskapussista
tehdään sähköä 

ja lämpöä

... ja meistä 
uusia tuotteita

en
ergiaa

energiaa


