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Kiitos, kun lajittelet
Kartonkipakkaukset

• maito- ja mehutölkit  
(myös alumiinivuoratut)

• muro- ja hiutalepaketit,  
keksipakkaukset

• paperipussit ja -kassit,  
esimerkiksi sokeri- ja jauhopussit

• puhtaat pizzalaatikot ja hampuri-
laiskotelot

• talous- ja WC-paperirullien hylsyt  
ja munakennot

• pahvilaatikot
Huuhtele ja valuta tölkit. Litistä ja  
pakkaa sisäkkäin. Irrota muovikorkit.

Muovipakkaukset
• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, 

kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leik-
kele-,  juusto- ja valmisruokapakkaukset

• pesuaine-, saippua- ja shampoopullot
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit 
• styroksipakkaukset

Irrota korkit ja kannet. Huuhtele.

Biojäte
• ruuantähteet
• hedelmien, vihannesten ja juuresten 

kuoret
• kahvin ja teen porot, suodatinpaperit  

ja teepussit
• pilaantuneet elintarvikkeet
• kalan ja lihan perkuutähteet, pienet luut
• kananmunien kuoret
• märät talouspaperit
• huonekasvit ja leikkokukat (ei multaa)

Pakkaa paperikääreeseen tai biojätepussiin.

Sekajäte
• likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset
• muoviesineet, kuten ämpärit ja lelut
• vaatteet ja kengät, reput ja laukut
• kissanhiekat ja kukkamullat
• tupakantumpit ja jäähtynyt tuhka 
• imurin pölypussit ja muut siivousjätteet
• hiukset ja eläinten karvat
• astiat, pehmolelut ym. tavarat
• hehku- ja halogeenilamput
• video- ja C-kasetit sekä CD- ja  

DVD-levyt koteloineen

Lasipakkaukset
• lasipurkit
• lasipullot

Poista korkit ja kannet. Huuhtele  
tarvittaessa. Laita ikkunalasi, muut lasi- 
tuotteet ja keramiikka sekajätteeseen.

Metalli
• säilyke- ja juomatölkit
• alumiinifoliot ja -vuoat 
• metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• tyhjät maalipurkit, paineettomat 

aerosolipullot
• uunipellit, kattilat ja paistinpannut
• aterimet, sakset, käsityökalut
• tuikkukynttilöiden kuoret

Paperi
• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset ja esitteet
• luettelot ja pehmeäkantiset kirjat
• kirjekuoret, myös ikkunalliset
• kopio- ja tulostinpaperi

Katso vastaanottopaikat www.kierratys.info

Sähkölaiteromu
• kylmälaitteet, hellat ja pesukoneet
• pölynimurit, kahvinkeittimet, hiusten- 

kuivaimet ja silitysraudat
• tietokoneet, tulostimet, puhelimet,  

televisiot ja stereot
• sähkötyökalut 
• paristo- ja akkukäyttöiset lelut
• valaisimet ja valosarjat
• loisteputket, pienloistelamput, led-  

ja energiansäästölamput
Vie kodin sähkölaitteet maksutta virallisiin  
vastaanottopaikkoihin, katso sivut 10–11.

Vaarallinen jäte
• maalit, lakat, liimat ja liuottimet
• öljyt, öljyiset jätteet ja ajoneuvojen nesteet
• kemikaalit, joissa varoitusmerkki
• puunsuoja- ja kyllästysaineet 
• ajoneuvojen akut
• pienakut ja paristot (palauta niitä myyviin 

liikkeisiin)
• lääkkeet ja elohopeakuumemittarit  

(palauta apteekkeihin)
• räjähteet, aseet ja ammukset  

(ota yhteys poliisiin)
Vie kodin vaaralliset jätteet maksutta virallisiin 
vastaanottopaikkoihin, katso sivut 10–11. 




