
Pakkausjätteen keräyksestä vastaa Rinki Oy. 
www.rinkiin.fiPAKKAUSJÄTTEET

Lajitteluohjeet Kiertokapulan toimialueella

Kartonkipakkaukset KYLLÄ
- pahvilaatikot, aaltopahvipakkaukset
- kartonkitölkit esim. maito- ja 

mehutölkit (myös folioidut)
- kartonkipakkaukset, esim. kuiva- 
 ainepakkaukset
- paperipussit ja -kassit

- pizzalaatikot, munakennot
- kartonkiset kertakäyttöastiat
- wc- ja talouspaperirullien hylsyt
- käärepaperit esim. kopiopaperin 

kääreet

Lue lisää pakkausjätteiden kierrätyksestä 
www.rinkiin.fiPAKKAUSJÄTTEET

Muovipakkaukset KYLLÄ
- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset

esim. jogurttipurkit, leikkele- ja 
valmisruokapakkaukset

- pesuaine-, shampoo- ja
saippuapakkaukset

- muovipullot, -kanisterit ja -purkit
- pakkausten muoviset korkit ja kannet
- muovikassit, -pussit ja -kääreet
- solumuovipakkaukset (styrox)

EI
- likaiset pakkaukset
- PVC-pakkaukset (merkintä 03 tai 3)
- voiteluöljyä sisältäneet pakkaukset 

esim. moottoriöljypakkaukset
- muut muovituotteet esim. lelut
- yritystoiminnassa syntyneet 

muovipakkaukset

KYLLÄ
- säilykepurkit, pantittomat juomatölkit
- metallikannet, -korkit ja -sulkimet
- alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
- tyhjät maali- ja aerosolipurkit
- kattilat, pannut ja teflonastiat
- aterimet, pienet metallityökalut
- pienet metalliesineet (naulat, ruuvit ym.)
- tuikkukynttilöiden alumiinikuoret

EI
- astian aukkoa suuremmat 
pakkaukset tai metalliromut
esim. polkupyörä

Lasipakkaukset KYLLÄ
- lasipurkit
- lasipullot

EI
- posliini ja keramiikka
- lasiastiat
- kristalli- ja opaalilasi
- ikkuna- ja peililasi
- lamput ja lasivalaisimet

Huuhtaise tarvittaessa 
kylmällä vedellä. 

Irrota korkki tai kansi 
muusta pakkauksesta ja 
laita erillään keräykseen. 

Pakkaa sisäkkäin vain 
samaa muovilaatua olevia 
pakkauksia.

Metalli
Huuhtaise tarvittaessa 
kylmällä vedellä. 

Vaarallisten aineiden 
pakkaukset kelpaavat 
keräykseen, kun ne 
ovat tyhjiä eivätkä 
sisällä ponnekaasuja.

Huuhtaise tarvittaessa 
kylmällä vedellä. 

Irrota korkit ja kannet.  
Kaulusta ei tarvitse 
poistaa. 

KYLLÄ
- sanoma- ja aikakauslehdet
- mainokset, kirjekuoret
- luettelot, kirjat (poista muovitetut ja

kovat kannet  kuiva- tai sekajäte)
- kopio- ja tulostinpaperit
- silputtu paperi

EI
- muovia, kartonkia tai pahveja
- lahjapapereita
- märkää tai likaista paperia

PAPERI Paperinkeräyksestä vastaavat 
Paperinkeräys Oy ja Suomen Keräystuote Oy.

Poista muovikääreet.
Laita astiaan irrallisina.

Huuhtele, litistä ja 
pakkaa sisäkkäin. 

Irrota korkit ja kannet 
muovipakkausten 
keräykseen.

Lue lisää pakkausjätteiden kierrätyksestä 
www.rinkiin.fiYHDYSKUNTAJÄTE

KYLLÄ
- kasvisten ja hedelmien kuoret,

kananmunan kuoret
- lihan ja kalan perkuujätteet
- pilaantuneet elintarvikkeet ja 

ruoantähteet
- kahvinporot suodatinpapereineen,

teepussit
- yksittäiset talouspaperit, lautas- ja 

nenäliinat

EI
- nestemäisiä jätteitä esim. keittoliemi
- multaa, puutarhajätteitä,

huonekasveja tai kukkia
- kissanhiekkaa, lemmikkien ulosteita

tai häkkien siivousjätteitä

Biojäte

KYLLÄ
- käyttökelvottomat tekstiilit, kengät
- vaipat, hygieniatuotteet
- posliini, keramiikka
- tasolasit, lasiastiat ja -esineet
- kirjojen kannet
- hehku- ja halogeenilamput
- pienet määrät PVC-muovia 

(esim. pressu) ja pakkauskeräykseen 
soveltumattomat muoviesineet (esim. 
muovilelut)

- kissanhiekka, lemmikkien ulosteet ja
häkkien siivousjätteet

- ruokaöljy (pienet määrät tiiviiseen
muovipulloon pakattuna)

- likaiset pakkaukset
- pienet määrät multaa, haravointijätteitä,

huonekasveja, kukkia ja risuja
- pienet määrät hiekkaa ja maa-aineksia

EI
- biojätettä, mikäli se kerätään erilleen tai

kompostoidaan

Valuta nesteet pois.

Nurmijärvellä biojäte 
pakataan paperi- tai 
biomuovipussiin.

Muissa Kiertokapulan 
toimialueen kunnissa 
tavalliseen muovipussiin tai 
paperipussiin.

Sekajäte
Pakkaa jäte astian 
likaantumisen 
välttämiseksi. Pakkaa 
erityisen hyvin lasit ja 
pölyävä jäte.

Sekajäte, jossa ei 
ole biojätettä, on 
kuivajätettä. 

Toimita erilliseen vastaanottoon. Katso lähimmät 
vastaanottopisteet www.kierratys.info.

Vaarallinen jäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Muut jäteastioihin 
kuulumattomat

Vaarallisen jätteen tunnistaa usein 
pakkauksesta löytyvästä varoitusmerkistä

-  jäteöljyt, öljynsuodattimet ja
muut öljyiset jätteet

- maalit, liimat, lakat ja kovetteet
- lyijyakut
- kytkin-, jarru- ja jäähdytinnesteet
- liuottimet, ohenteet
- vahvat pesu- ja puhdistusaineet
- hius- ja kynsilakat, hajuvedet
- paristot, pienakut   niitä myyvät liikkeet
- lääkejätteet  apteekit

SER-jätteeseen kuuluvat kaikki verkkovirralla, 
akulla tai paristoilla toimivat laitteet

-energiansäästölamput, led-lamput ja 
loisteputket

- pienet sähkölaitteet esim. palovaroittimet, 
valaisimet ja pienet keittiökoneet

- tieto- ja teletekniset laitteet esim. tietokoneet 
ja tulostimet

- suuret kodinkoneet esim. liedet, pesukoneet
ja sähkökiukaat

- kylmälaitteet esim. jääkaapit ja 
lämpöpumput

Tällaiset jätteet eivät kuulu kiinteistön 
jäteastioihin kokonsa, ominaisuuksiensa 
tai määränsä puolesta

- autot, ajoneuvojen renkaat
- huonekalut, metalliromut
- remontti- ja rakennusjätteet
- suuremmat määrät maa-aineksia ja 

hiekoitushiekkaa
- suuremmat määrät haravointijätteitä

 ja risuja
- sähkö- ja elektroniikkaromut
- vaaralliset jätteet

JÄTEASTIOIHIN KUULUMATTOMAT

Lisätietoja www.kiertokapula.fi


