Kotalouksien

Jäeiden lajieluohjeet
POLTTOKELPOINEN JÄTE
Saa laiaa:
• erilaiset muovit, myös PVC
• biojäeet (jos ei erikseen keräyksen
velvoitea)
• kahvipaket, sipsipussit
• kissan- ja koiranruokapussit
• erilaiset teksiilit
• vaipat, terveyssiteet ja muut hygieniatuoeet
• kosmeikka (shampoo, kasvorasva)
• LP-, DVD- ja CD-levyt, VHS- ja C-kaset
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumikengät, polkupyörien renkaat
• nahkatuoeet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua,
puupohjaiset kissanhiekat ja lemmikkien häkkien kuivikkeet
• likainen paperi, kartonki ja pahvi
(ekopisteisiin kelpaamaton)
• vähäinen määrä kodin pieniä palamattomia jäeitä kuten hehku- ja halogeenilamppu, sulake, pieni määrä kivipohjaista kissanhiekkaa
Polokelpoiseen jäeseen ei saa laiaa
mitään yli 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m kokoisia
jäeitä. Esimerkiksi käyökelvoomat
huonekalut toimitetaan jäteasemille.

NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

KAATOPAIKKAJÄTE
Saa laiaa:
• hehku- ja halogeenilamput,
sulakkeet
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet ja
-asat
• kristallit, peilit
• tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)
• eristelevyt (mm. lasivillat)
• ikkunalasit, autojen tuulilasit
• kaohuovat
• hyötykäyöön kelpaamaomat
rakennus- ja purkujäeet
• rakennuslevyt, esim. Gyproc -levyt
• lasikuitu (soutuveneet, sukset)
Tavalliseen jäteasaan saa laiaa kooltaan vain pieniä palamaomia jäeitä.
Suurikokoiset palamaomat jäeet tulee
toimiaa suoraan jäteasemille tai Kuusiselän kaatopaikalle.

BIOJÄTE
Saa laiaa:
• ruokajäte
• hedelmien ja vihannesten kuoret
• kahvinporot ja suodanpussit
• kalanruodot, pienet luut
• munankuoret
• talouspaperit ja lautasliinat
• kukkamulta
• kasvien lehdet
• puupohjainen kissanhiekka
• lemmikkihäkin siivousjäeet
Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja
Pellon kunen keskustaajamissa on biojäeen erikseen keräämisen tai kompostoinnin velvoite sellaisissa kiinteistöissä,
joissa on vähintään viisi (5) huoneistoa
tai biojäteä syntyy vähintään 20 kiloa
viikossa.
Keräysväline pysyy siisnä, kun biojäeet
pakataan suojapussiin tai -säkkiin. Biojäteasaan soveltuvat pussit ovat yleensä
paperisia tai muovipussia muistuavia,
maissitärkkelyksestä valmisteuja biohajoavia pusseja.
Valuta biojäeen enimmät nesteet viemäriin, eei asa jäädy talvella ja hajuhaitat pysyvät kurissa kesällä. Ruokaöljyt
ja kinkkurasvat eivät kuulu viemäriin!

KERÄYSPAPERI
Saa laiaa:
• sanoma- ja aikakausilehdet
• kirjekuoret ja muut posn tuomat
paperit
• kopio- ja tulostuspaperi
(myös värilliset)
• ruutu- ja piirustuspaperi
• vihkot, kirjat ilman kansia
• puhelinlueelot
Ei saa laiaa: märkää tai likaista paperia,
lahja- ja käärepaperia. Kirjojen kannet
polokelpoiseen jäeeseen.

PIENMETALLI
Saa laiaa:
• säilyketölkit huuhdeltuina
• pienet metalliesineet
• metalliset asat
• kannet ja korkit
• metalliset työkalut
• täysin tyhjät aerosolipakkaukset
Ei saa laiaa: painea sisältäviä aerosolipakkauksia, paristoja, sähkölaieita,
uudenvuodennoja.
Vie pienmetalli ekopisteen, taloyhön tai
jäteaseman metallinkeräysasaan.
Suurikokoisempi metalliromu toimitetaan jäteasemille tai romunkerääjille.
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VAARALLISET JÄTTEET
Vaaralliset jäeet ovat aineita, jotka voivat olla vaarallisia luonnolle ja ihmiselle
pieninäkin pitoisuuksina. Säilytä ne erillään muista jäeistä, lasten uloumaomissa.
Merkitse vaaralliset jäeet selväs ja vie
hyvin pakauna vastaanoopisteisiin.
Paras pakkaus vaarallisille jäeille on
yleensä tuoeen alkuperäispakkaus. Älä
sekoita vaarallisia jäeitä keskenään!
Muutamia esimerkkejä
kotalouksien vaarallisista jäeistä:
• jäteöljyt ja öljynsuodamet
• akut, maalit, liimat ja lakat
• liuomet kuten tärpä
• bensiini ja muut poloaineet
• lannoite- ja torjunta-aineet
• pesuaineet, elohopeamiarit
• uudenvuodennat, paristot
• jäähdyn-, jarru- ja kytkinnesteet
• painekyllästey puu
• sähkölaieet, loisteputket ja
energiansäästölamput
• aerosolipullot

Jäeiden lajieluohjeet
PAKKAUSLASI

KERÄYSKARTONKI

Saa laiaa:
• värilliset ja kirkkaat lasipullot ja
-purkit ilman kansia

Saa laiaa:
• kartonkiset maito-, mehu-, kerma-,
piimä-, jogur-, ja viinitölkit
• muro- ja keksipaket
• sokeri- ja jauhopussit
• munakennot
• pesuainepaket
• poskort
• pahvi pieniksi paloiksi reviynä.

Ei saa laiaa: lasisia asoita tai esineitä,
posliinia, keramiikkaa, kristallia, ikkuna-,
peili- tai tasolasia, sähkölamppuja tai
loisteputkia.
Vie huuhdellut lasipurkit ja pullot taloyhön, ekopisteiden tai jäteaseman lasinkeräysasaan.
Mahdolliset metalli- ja muoviosat sekä
kannet ja korkit on poisteava. Ekeejä
ja kaulusrenkaita ei tarvitse välämää
poistaa.

Ei saa laiaa: lahjapapereita, likaisia tai
huuhtomaomia pakkauksia.
Huuhdo ja valuta kartonkitölkit, taita ne
lieiksi ja pakkaa ne yhteen avauun
kartonkipakkaukseen - näin säästät laa
asassa.

Jäeiden lajielulla voimme lisätä materiaalihyötykäyöön ohjaavien jäeiden määrää ja hillitä siten osaltamme
luonnonvarojen käyöä. Ympäristökin
kiiää kun jätehuolto hoidetaan oikein.
Jotkin jäeet voivat aiheuaa haiaa
taikka vaaraa ihmisille, eläimille ja ympäristölle luonnon kiertokulkuun joutuessaan.
Muista myös nämä:
Kirpputorit sekä osto- ja myynliikkeet
oavat lahjoituksia vastaan. Jokin itselle tarpeeton, mua käyökuntoinen
tavara, huonekalu tai teksili voi palvella vielä jonkun muun käytössä pitkään.
Joitakin tavaroita voi myös korjata tai
tuunata uuteen käyötarkoitukseen.
Ennen uuden tuoeen hankintaa voisi
myös harkita lainaamista tai yhteisomistajuua?

Palautathan käyämää jääneet ja
vanhentuneet lääkkeet suoraan
apteekkiin!
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HUOM! Vaaralliset jäeet,
vanhat huonekalut sekä sähkölaieet tulee
toimiaa esimerkiksi jäteasemalle, älä jätä
niitä kiinteistöjen jätekatoksiin tai
ekopisteille!
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