
KIINTEISTÖN OMAAN JÄTEASTIAAN

POLTTOKELPOINEN JÄTE

Arjen kierrätyskelvottomat jätteet
Max. 50 x 50 x 50 cm
• Vaipat ja muut hygieniatuotteet
• Likaiset tekstiilit, kengät ja lelut
• Siivousjätteet, mm. pölypussit
• Toimistotarvikkeet, muovituotteet ja vaahtomuovit
• Likainen ja kierrätyskelvoton paperi, kartonki,  
   pahvi ja muovi

Pienet määrät palamattomia
jätteitä, kuten astioita
ja hehkulamppuja, voi laittaa
polttokelpoisen jätteen
joukkoon.

Poltetaan energiaksi ekovoimalaitoksella.

BIOJÄTE

Käsitellään biokaasulaitoksella.

Eloperäiset jätteet
• Ruoantähteet
• Hedelmien, vihannesten ja juuresten kuoret
• Kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
• Talouspaperit ja lautasliinat
• Kalanruodot ja pienet luut
• Huonekasvit ja kasvien pehmeät osat

Jos käytössä ei ole kompostoria tai 
kiinteistökohtaista biojäteastiaa,
on biojäte polttokelpoista jätettä.

Biojätteen voi laittaa astiaan sen 
omassa pakkauksessa, muovi- 
tai paperipussissa tai biohajoavassa 
pussissa.
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PAPERI KARTONKI LASIPAKKAUKSET METALLI MUOVIPAKKAUKSET

Kaikki postiluukusta tuleva
paperi
• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset ja esitteet
• Kirjekuoret ja postikortit
• Pehmeäkantiset kirjat

Käytetään uusiopaperin
valmistukseen.

Paperi-, kartonki- ja
pahvipakkaukset
• Maito- ja mehutölkit
• Muro- ja keksipaketit
• Sokeri- ja jauhopussit
• Paperikassit ja pahvilaatikot

Käytetään hylsykartongin
valmistukseen.

Pakkauslasi — poista korkit ja
kannet
• Lasipullot
• Lasipurkit

Juomalasit, astiat ja peilit eivät 
kuulu lasipakkausten keräykseen.

Käytetään lasipakkausten
ja lasivillan valmistukseen.

• Metallitölkit, -kannet ja -korkit
• Alumiinivuoat ja -foliot
• Tyhjät maalipurkit
• Kattilat ja paistinpannut
• Paineettomat aerosolit

Käytetään metallituotteiden
valmistukseen.

Pakkausten muovit.
• Elintarvikkeiden ja muiden tuottei-      
   den muoviset pakkaukset
• Pesuainepullot ja -kanisterit
• Muovikassit ja -kääreet
• Pakkausten styrox

Käytetään uusiomuovituotteiden
valmistukseen.

LAJITTELEMATON JÄTE

Suurikokoiset jätteet
• Huonekalut kuten sohvat
• Runko- ja joustinpatjat
• Rakennus- ja purkujätteet
• Muovituotteet, kuten pesuvadit ja puutarhakalusteet
• Lasikuitu, kuten soutuveneet ja sukset
• Muoviputket
• Ikkuna- ja peililasit
• Posliiniesineet, kuten WC-istuimet ja pesualtaat

Kaikki kooltaan yli 
50 x 50 x 50 cm jätteet.

Poltetaan energiaksi
ekovoimalaitoksella.

KIERRÄTYSPUU KESTOPUU TIILI- JA LAATTAJÄTE BETONIJÄTE

Käsittelemätön ja pinnoittamaton puujäte
• Kuormalavat ja kaapelikelat
• Saha- ja höylätähteet
• Puhdas lauta, rima ym.

Poltetaan energiaksi voimalaitoksella.

• Kestopuu
• Painekyllästetty puu

Soveltuu kierrätykseen myös maalattuna 
tai muulla tavoin pinnoitettuna.

Hyödynnetään energiana
luvanvaraisessa polttolaitoksessa.

• Kaikki erilaiset tiilet
• Keraamiset laatat ja kaakelit
• Kevytbetoni, kuten Siporex ja Leca-harkot
• Muurauslaasti

Hyödynnetään maanrakennusaineena.

• Betonilaatat, -kappaleet ja -elementit
• Valujen ylijäämät

Saa sisältää terästä betonikappaleen
mittaan katkaistuna.

Hyödynnetään maanrakennusaineena.

Pienkuormat 
(alle 1m3, 
n. 200 kg) 
maksutta.

Kaikki maalattu, lakattu tai siveltävällä 
puunsuoja-aineella käsitelty puu, 
pois lukien kestopuu

• Käsitellyt paneelit, laudat, listat ja lankut
• Maalatut tai pinnoitetut sisustuslevyt 
• Lastulevy ja vaneri
• Parketti ja laminaatti
• Huonekalujen puuosat

Poltetaan energiaksi voimalaitoksella.

PUUJÄTE PUUTARHAJÄTE RISU- JA OKSAJÄTE

Haravointijätteet, kasvit ja kasvien osat
• Puiden ja pensaiden lehdet
• Neulaset
• Ruohonleikkuun tähteet
• Kasvimaan perkeet, kuten naatit
• Pensaiden ja muiden kasvien juuripaakut
• Pienet määrät multaa

Puutarhajätteen voi myös 
kompostoida omassa 
pihakompostorissa.

Hyödynnetään viherrakentamisessa.
Haketetaan ja hyödynnetään 
energiantuotannossa.

Puiden ja pensaiden oksat
• Puiden oksat ja rungot
• Pensaiden oksat
• Havut
• Kaikenlaiset risut

Risut ja oksat voi myös hakettaa omalla
pihalla ja käyttää puutarhakatteena 
tai kompostin tukiaineena.

POISTOTEKSTIILIT

SÄHKÖLAITTEET

Materiaalit kierrätetään ja 
uusiokäytetään,
vaaralliset aineet
käsitellään asianmukaisesti.

Kaikki sähkökäyttöiset laitteet
• Pesukoneet, hellat ja mikrot
• Jääkaapit ja pakastimet
• Valaisimet, loisteputket, LED- ja energiansäästölamput
• ATK-laitteet
• Hiustenkuivaajat ja partakoneet
• Puhelimet akkuineen
• Sähkövatkaimet ja silitysraudat

Pienikokoisia sähkölaitteita vastaanotetaan
myös myyntipisteissä.

VAARALLISET JÄTTEET

Käsitellään vaarallisten
jätteiden käsittelylaitoksessa.

Ympäristölle ja ihmisille haittaa aiheuttavat jätteet
• Paristot ja akut
• Jäteöljyt ja suodattimet
• Maalit, lakat, liimat ja liuottimet
• Aerosolipakkaukset
• Kaikki torjunta- ja suojeluaineet
• Uudenvuoden tinat
• Varoitusmerkityt pesu- ja puhdistusaineet
• Muut kemikaalien varoitusmerkeillä merkityt aineet

Pakkauksesta tulee käydä ilmi, 
mitä se sisältää. Alle 40 kg/litraa maksutta. 

Lääkkeet palautetaan 
aina apteekkeihin.
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Kuivat, puhtaat ja käyttökelvottomat  
vaatteet ja tekstiilit
• Takit, housut, paidat, neuleet ja hameet
• Lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat

Keräykseen eivät kuulu alusvaatteet, ken-
gät, laukut, matot, tyynyt ja peitot, eivätkä 
mitkään likaiset, homeiset, haisevat tai 
tekstiilituholaisia sisältävät 
tekstiilit

Toimitetaan uusiokäyttöön ja 
kuituerotteluun. Kuidusta tehdään lan-
kaa, kangasta ja erilaisia pehmusteita.

Pakkaa suljettuun 
muovipussiin. 
Tuo max. 3 pussia 
kerrallaan.




