
Instrucțiuni de colectare selectivă a deșeurilor în zona Kiertokapula 

KYLLÄ
- pahvilaatikot, aaltopahvipakkaukset
- kartonkitölkit (myös folioidut)
- kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja  
  monipakkaukset, einespakkaukset)
- paperipussit ja -kassit

- pizzalaatikot, munakennot
- kartonkiset kertakäyttöastiat
- wc- ja talouspaperihylsyt
- kopiopaperin kääreet

KYLLÄ
- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,   
   esim. jogurttipurkit, voirasiat, 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
- vaarallisten aineiden pakkaukset
- muut muovituotteet tai yritysten 
  muovipakkausjätteet

DA
   - amabalaje din plastic pentru alimente 

de ex. cutiile de iaurt, mezeluri și cele 
de la alimentele gata de consumat

   - recipiente de produse de curățenie, 
șampoane și de igienă personală

   - sticle de plastic, bidoane și borcane 
de plastic

   - capacele și dopurile de plastic
   - pungi, plase și alte recipiente din 

plastic

   - caserole din polistire

NU
   - recipiente murdare
   - recipiente din PVC ( semn distinctiv 

03 sau 3)
   - recipiente de produse uleioase de ex. 

ulei de motor
   - alte obiecte de plastic cum ar fi 

jucăriile
   - deșeuri plastice rezultate din activi-

tate unei firme

DA
- borcane din sticlă
- sticle de sticlă

NU
• porțelan și ceramică
• veselă din sticlă
• obiecte din cristal sau sticlă opal 
• geamuri și oglinzi lămpi și obiecte 

de iluminat din sticlă

DA
 - cutii de carton, ambalaje din carton ondulat
 - recipiente din carton, de ex. cutie de lapte sau de suc (inclusiv cele cu înfoliate)
 - ambalaje de carton, de ex. pachete cu conținut uscat
 - pungi și plase de carton 
 - cutii de pizza, cofraje de ouă
 - farfurii de unică folosință din carton
 - role de carton de la hârtie igienică și prosoape de hârtie
 - hârtie de împachetat, de ex. ambalaj de la hârtia de imprimat, copiat

DA
 - cutii pentru depozitare, doze de 

băutură care nu poate fi valorificat 
 - capace, dopuri și obiecte de închis 

metalice
 - caserole, folie și capace din aluminiu 
 - cutii goale de vopsea și spayuri
 - oale, tigăi și recipiente din teflon 
 - tacâmuri, ustensile de lucru mici din 

metal 

 - obiecte metalice mici (cuie, șuruburi 
etc.)

 - suporturi metalice ale lumânărilor

NU
 - ambalaje cu un volum mai mare  

decât cel al containărului sau fier 
vechi, de ex. bicicletă

DA
 - ziare și reviste
 - reclame, plicuri
 - cataloage, cărți (înlăturați plasticul 

și coperțile dure și colectațile cu 
deșeurile uscate sau amestecate)

 - hârtii pentru copiere și imprimantă
 - hârtie mărunțită

NU
 - plastic, carton sau cutii din carton 
 - hârtie pentru împachetat cadouri
 - hârtie umedă sau murdară

DEȘEURI DE LA AMBALAJE

Ambalaje din plastic

Recipiente din sticlă

Cutii de carton

Metal

Hârtie

Se clătesc la nevoie cu apă 
rece. Dopul sau capacul de 
la ambalaj se îndepărtează 
și se colectează separat. 
Se împachetează înăuntru 
doar ambalaje de plastic din 
aceeași gamă.

Se clătesc la nevoie cu 
apă rece.  Se îndepărtează 
capacele și dopurile. Nu 
este nevoie să îndepărtați 
posibile obiecte aflate în 
partea de sus a 
recipientului. 

Se clătesc, pliază și 
împachetează pentru a 
câștiga spațiu.
Capacele și dopurile se 
îndepărtează.

Se clătesc la nevoie cu 
apă rece. Recipientele 
produselor considerate 
periculoase sunt potrivite 
pentru colectare după 
golire și dacă nu mai 
conțin substanțe 
inflamatorii.

Îndepărtează ambalajul 
de plastic și se 
reciclează separat. 

DA
 - coji de legume și fructe, coji de ouă
 - resturi de carne și pește
 - alimente expirate și resturi 

alimentare 
 - zat de cafea și hârtie de filtru, 

pliculețe de ceai
 - șervețele, bastiste și proape de 

bucătărie din hârtie

NU
 - deșeuri lichide, de ex. bulion
 - pământ, deșeuri de grădină, plante 

sau flori de apartament
 - așternut pentru pisici, fecale ale 

animalelor de companie sau 
reziduri rezultare în urma curățării 
cuștilor acestora

 
Livrează aceste deșeuri către punctele de primire. Vezi aici 
cel mai apropiat punct de colectare: www.kierratys.info.

Deșeurile periculoase se identifică în 
general, după semnul distinctiv de atenție, 
de pe ambalajul acestora. 

 - ulei folosit, filtru de ulei și alte reziduri 
uleioase

 - vopsele, substanțe de lipit, substanțe 
de lăcuit și întărit

 - lichid de ambrejaj, frână sau de răcire
 - solvenți, diluanți
 - soluții puternice de curățat
 - fixativ și lac pentru unghii, parfumuri 
 - acumulatori, baterii 

Deșeurile SER includ orice fel de echipament 
care funcționează prin unde, cu baterii sau  la 
priză.
 - becuri econimice, led și becuri 

fluorescente 
 - aparate electronice mici precum alarme 

de incendiu, lămpi și aparate mici de 
bucătărie

 - echipamente de informare și 
telecomunicații, cum ar fi calculatoare și 
imprimante

 - aparate electrocasnice mari, precum 
sobe, mașini de spălat și încălzitoare 
electrice

 - echipamente frigorifice, de exemplu 
frigidere și pompe de căldură

Astfel de deșeuri nu pot fi recoltate 
în containărele proprietății, datorită 
dimenisunii lor, a caracteristicilor sau a 
cantității acestora. 
 - autoturisme, anvelope auto
 - mobilier, fier vechi
 - deșeuri de renovare și construcții
 - cantități mai mari de pământ și nisip
 - cantități mai mari de deșeuri rezultate 

din curățenia pe proprietate: crengi, 
frunze

 - echipamente electronice și 
electrocasnice

 - deșeuri periculoase

DEȘEURI NERECICLABILE

DEȘEURI MUNICIPALE

DA
 - materiale textile neutilizabile, 

încălțăminte
 - scutece, produse de igienă
 - porțelan, ceramică
 - sticlă plată,  veselă și ustensile de 

sticlă
 - coperți de cărți
 - becurile incandescente și cu LED 
 - cantități mici de plastic PVC (de ex.  

prelată) și alte ambalaje din plastic 
neadecvate (cum ar fi: jucăriile 
din plastic) așternut pentru pisici, 
rezidurile animalelor de companie 
și cele rezultate după curățarea 

cuștilor acestora
 - ulei de gătit (cantități mici ambalat 

în sticlă de plasic) 
 - ambalaje murdare
 - cantități mici de pământ, deșeuri 

după curățarea grădinii, plante și 
flori de apartament, crenguțe 

 - cantități mici de nisip și pământ

NU
 - deșeuri biodegradabile, în cazul în 

care se recliclează selectiv sau se 
compostează

Deșeuri periculoase  Electronice și 
electrocasnice vechi 

 Alte deșeuri

Deșeuri biodegradabile
Scurgeți tot lichidul din 
recipient.
Resturile biodegradabile 
se colectează la Nurmijärvi 
în pungi de hârtie sau 
biodegradabile. 
În celelalte zone din 
jurisdicția Kiertokapula 
se colectează în pungi 
obișnuite de plastic sau 
hârtie. 

Deșeuri nereciclabile mixte
Împachetați cât 
mai bine pentru a 
evita murdărirea 
containărului. 
Împachetați deosebit 
de bine paharele și 
deșeurile pline de praf. 
Deșeurile nereciclabile 
mixte sunt deșeuri 
uscate , nu sunt reziduri 
biodegradabile și sunt 
deșeuri uscate.
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