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• sanoma- ja aikakausilehdet

• mainokset, kirjeet ja kirjekuoret (myös ikkunalliset

• värilliset ja valkoiset kirjoitus-, piirustus- ja kopiopaperit

• pehmeäkantiset kirjat ja kovakantiset kirjat kannet poistettuina

• valkoisesta paperista tehdyt paperikassit.

Huom!  Ethän pakkaa ruskeaan paperikassiin!

Ei SAA laittaa: 

• märkä ja likainen paperi

• talouspaperit, lautas- ja nenäliinat

• pahvit, kartongit, kartonkipakkaukset

• alumiinipaperi

• aaltopahvi

• voimakkaasti värjätyt paperit kuten lahjapaperit

• ruskeat paperikassit

J ÄT T E E T

• hedelmien, vihannesten ja kananmunien kuoret

• ruoantähteet

• pilaantuneet elintarvikkeet

• kahvin tai teen porot, teepussit ja suodatinpaperit

• käytetyt talouspaperit, lautas- ja nenäliinat.

• kuivuneet kukat 

Pakkaa biojäte biojätepussiin tai sanomalehdestä  

taiteltuun pussiin!

EI SAA laittaa:

• ruokaöljyä ja muita nestemäisiä rasvoja  
(tiivissä muovirasiassa sekajätteeseen)

• purukumia, tuhkaa, tupakantumppeja

• nesteitä (viemäriin)

• muovikasseja

• vaippoja, terveyssiteitä.

• maito- ja mehutölkit

BIOJÄTE

PAPERI

• aaltopahvipakkaukset ja pahvilaatikot

• lahjapaperit

• maito- ja mehutölkit yms. (myös alumiinivuoratut)

• paperikassit

• sokeri-, jauho-, ym. paperipussit

• kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, kuten muro ja 
keksipakkaukset, pizzalaatikot ja munakennot

• talous- ja wc-paperin hylsyt.

• muut kartonkiset kertakäyttöastiat

EI SAA laittaa :

• likaiset ja huuhtelemattomat pakkaukset

• muovi ja styroksi.

Huom! Huuhdo nestepakkaukset ja 

valuta kuivaksi.  

LITISTÄ JA PAKKAA SISÄKKÄIN! 

KARTONKI

Talon jätepisteesteen saa jättää vain sinne kuuluvat jätteet ja  
ne pitää laittaa oikeisiin astioihin. 

• Huonekaluja, kodinkoneita tai elektroniikkajätettä ei saa jättää jätekatokseen. Ne pitää kuljettaa pois itse 
tai tilata niitä varten kuljetus. 

• Jos jätekatoksessa on sinne kuulumattomia jätteitä tai jäteastiaan päätyy väärää jätettä, jäteauto ei vie 
normaalin tyhjentämisen yhteydessä jätteitä pois. Paikalle täytyy silloin tilata erillinen maksullinen jäteauto 
hakemaan roskat. 

• Sekajätteiden kerääminen on kaikkien kalleinta: ahkera lajittelu pitää talon jätekulut pieninä.

• Lisäksi roskien jättäminen roska-astioiden ulkopuolelle houkuttelee paikalle rottia ja jos huoltoyhtiön pitää 

siivota roskakatosta asukkaiden jäljiltä usein, siitä tulee lisälasku. 

Kaikki nämä maksut nostavat talon hoitokuluja ja lopulta asukkaiden vuokria.  

Lajittelemalla oikein säästät siis sekä rahaa että luontoa ja lisäät kaikkien viihtyvyyttä!
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METALLI

• säilyke- ja juomatölkit 

• alumiinivuoat ja -foliot 

•  metallikannet ja -korkit

•  tuikkukynttilöiden metallikuoret 

•  tyhjät ja kuivat maalipurkit 

• tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise) 

• pienet metalliesineet, jotka mahtuvat keräysastiaan.   

Huuhtaise elintarvikkeita sisältäneet metallipakkaukset 

kylmällä vedellä jäämien poistamiseksi

• Värilliset ja värittömät lasipullot ja -purkit.

Huuhtaise likaiset lasipakkaukset kylmällä vedellä. Poista korkit 

ja kannet. 

Etikettejä, kaulusrenkaita tai muita kiinteitä osai ei tarvitse 

poistaa.

Pakkaa särkynyt ikkuna- tai peililasi esimerkiksi pahviin ja 

erilliseen muovisäkkiin turvallisuussyistä ennen kuin laitat sen 

jäteastiaan.

EI SAA laittaa: 

• juomalaseja

• kuumuutta kestävää lasia (uunivuoat, kahvipannut)

• kristallia, posliinia ja keramiikkaa 

• ikkunalasia, peililasia tai opaalilasia  
(esimerkiksi joissain kosmetiikkapakkauksissa) 

• lamppuja. 

• kertakäyttövaipat, tamponit ja terveyssiteet

• rikkinäiset tekstiilit ja kengät

• nahka, keinonahka ja kumi

• juomalasit ja kuumuuden kestävät lasiastiat

• posliini ja keramiikka 

• pölynimuripussit

• hehku- ja halogeenilamput sekä sulakkeet

• tuhka ja tupakantumpit.

• kaikki muovit jos talossa ei ole muovinkeräystä.

LASI

SEKAJÄTE

MUOVI

• elintarvikkeiden tyhjät muoviset pakkaukset, kuten 
jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset

• tyhjät muoviset pesuaine-, sampoo- ja saippuapullot

• muovikassit, -pussit ja -kääreet

• tyhjät muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettynä, 
korkit ja kannet erikseen .

EI SAA laittaa: 

• PVC-muovipakkaukset (03)

• vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset kuten 
moottoriöljykanisterit.

• rikkinäiset pulkat,  lelut, kastelukannut ja keittiövälineet 
sekajäteastiaan.

Huuhtaise tai pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa. 
Sellainen puhtaus riittää, josta ei aiheudu hajuhaittoja.

Irrota korkit ja kannet. Se helpottaa pakkausten jatkojalostamista.


