LAJITTELUOHJE

BIOJÄTE
- hedelmien ja juuresten kuoret
- lihan ja kalan perkuujätteet
- kahvinporot, suodatin		 paperit ja teepussit
- ruoantähteet, pienet luut
- kananmunankuoret
- kuivuneet ja pilaantuneet
		elintarvikkeet
EI
- biohajoavat pussit
- multa ja haravointijätteet
- kuolleet kasvinosat
- pehmopaperit ja munakennot

PAKKAA MUOVI- TAI PAPERIPUSSIIN
JA VIE KIINTEISTÖN BIOJÄTEASTIAAN.
KUIVAJÄTE
- muovit, styroksi, vaipat, tekstiilit
- talouspaperi ja lautasliinat
- hehkulamput
- kuumuutta kestävä lasi
- posliini ja keramiikka
- ikkuna- ja peililasi
- kuihtuneet kukat ja kukkamulta

Pakkaa lasit hyvin. Solmi pussi kiinni
ja vie kiinteistön kuivajäteastiaan.
Yksittäiset jätteet voi laittaa jäteastiaan irrallisena.

ERIKSEEN KULJETETTAVA JÄTE
- huonekalut ja metalliromut
- maa-ainekset, hiekoitushiekka
- puutarhajätteet (pienet
määrät kuivajätteeseen)
- autot ja autonrenkaat
- remontti- ja rakennusjäte
PAPERI
- sanoma- ja aikakauslehdet
- puhelinluettelot,
		mainoslehtiset
- pehmeäkantiset kirjat ja
		 muut kirjat ilman kansia
- kirjekuoret
- kopiopaperit ja tulosteet

METALLI
- säilykepurkit
- juomatölkit
- alumiinivuoat ja -foliot
- kattilat, pannut ja
		teflonastiat
- tyhjät maalipurkit
- tyhjät aerosolipullot
- metallikorkit ja tuubit
		 (korkilla suljettuna)
- pienet metallityökalut

KARTONKI
- kartonkipakkaukset
		 (esim. keksipaketit)
- askartelukartongit ja
		piirustukset
- pahvilaatikot, aaltopahvi
		 ja voimapaperi
- talous- ja wc-paperihylsyt
- munakennot
- paperikassit ja -pussit
- kartonkitölkit huuhdel		 tuna (myös folioidut)
- kopiopaperin kääreet

LASI
- lasipurkit
- lasipullot

Vie lasit, metallit ja paperit irrallisena niille varattuihin keräysastioihin kiinteistöllä tai hyötyjätepisteeseen. Kartonki
kiinteistön omaan kartonginkeräysastiaan tai lähimpään
kartongin vastaanottopisteeseen.

VAARALLISET JÄTTEET
- jäteöljyt
- maalit, liimat, lakat yms.
- vahvat puhdistusaineet
- akut
- paristot ja pienakut niitä
		 myyviin liikkeisiin
- lääkejätteet apteekkiin
SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKALAITTEET
kaikki sähköllä, akuilla ja paristoilla
toimivat laitteet
esim.
- jääkaapit ja pakastimet
- liedet ja pesukoneet
- lämmittimet ja työkalut
- televisiot ja atk-romu
- loisteputket, led-lamput ja
		energiansäästölamput
		

VASTAANOTTOPAIKAT:
www.kierratys.info

Lajittelusta, vaarallisen jätteen keräysaikatauluista ja jätteiden vastaanottopisteiden
sijainnista saat lisätietoja: 075 753 0011 tai neuvonta@kiertokapula.fi
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