
LÄÄKEJÄTE
Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet 
ovat vaarallista jätettä, jotka palautetaan 
apteekkiin. Lääkejätteitä ei saa laittaa polt-
tokelpoiseen jätteeseen (ent. nimitys sekajä-
te) tai viemäriin. 

Kotitalouksien lääkejätteet otetaan vas-
taan apteekeissa maksutta. Kotitalouksien 
lääkejätteiden käsittelystä ja hävittämisestä 
aiheutuvat kustannukset katetaan jätemak-
suilla. 

Lajittele lääkkeet kotona
•  Voit poistaa lääkkeiden pahvi- ja karton-

kipakkaukset, mutta älä pura tablette-
ja läpipainoliuskoista. Palauta irralliset 
tabletit ja kapselit läpinäkyvässä muovi-
pussissa.

• Poista pakkauksista henkilötiedot tieto-
suojan vuoksi.

•  Nestemäiset lääkkeet, pulverit, salvat, voi-
teet ja suihkeet palautetaan myös alkupe-
räispakkauksissaan.

•  Myös lääkelaastarit lajitellaan lääkejättei-
siin. Ne taitetaan käytön jälkeen liimapin-
nat vastakkain ja palautetaan läpinäky-
vässä muovipussissa. 

•  Tyhjät lasipakkaukset lajitellaan lasipak-
kausten keräykseen ja tyhjät muovipak-
kaukset muovipakkausten keräykseen. 
Huomaa, että lasipakkausten keräykseen 
ei kuulu lääkelasi (mm. injektionestepullot 
ja -ampullit). 

Pidä nämä lääkkeet erillään
•  jodipitoiset lääkkeet
• bromipitoiset lääkkeet
•  sytostaatit
•  tartuntavaaralliset lääkkeet/
 elävät rokotteet

Nämä lääkkeet vaativat erillisen jatkokä-
sittelyn eivätkä tämän takia saa sekoittua 
muihin lääkkeisiin.

Pistävät ja viiltävät jätteet
Pakkaa neulat ja ruiskut läpäisemättömään 
pakkaukseen esim. tyhjään mehupurkkiin tai 
muoviastiaan. Ampullit, kynät ja ruiskeet, 
jotka sisältävät pienenkin määrä lääkettä 
tulee palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.
Tyhjät kertakäyttökynät, ruiskut ja ampul-
lit voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen, 
kunhan ne on pakattu yllä kuvatun ohjeen 
mukaisesti. Mikäli kyseessä on neula, joka 
käytön jälkeen katkaistaan ja neula jää kor-
kin sisälle, ei niitä tarvitse pakata erikseen, 
vaan ne voi laittaa suoraan kodin jäteastiaan.

Kuumemittarit ja verenpainemittarit
Pidä elohopeakuumemittarit erillään lääke-
jätteistä ja mainitse niistä apteekkiin palaut-
taessa, jotta ne voidaan lajitella erikseen. Jos 
mittari on särkynyt, ole erityisen varovainen 
ja pakkaa karannut elohopea tiiviiseen purk-
kiin. Digitaaliset kuumemittarit, verensokerin 
mittarit ja verenpainemittarit ovat sähkö- ja 
elektroniikkaromua ja ne palautetaan niitä 
myyviin liikkeisiin tai ecoASEMILLE. 

Huomioithan myös:
Apteekkien myymät vitamiinit, perusvoiteet, 
kosmetiikkatuotteet, hivenaine- ja luontais-
tuotevalmisteet sekä sidetarpeet eivät ole 
vaarallista jätettä. Niitä ei tarvitse palauttaa 
apteekkiin, vaan ne voi laittaa kodin jäteas-
tiaan polttokelpoiseen jätteeseen.


