
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

 
 
 

 

 

 

  kartonkiset nestepak-
kaukset, kuten maito- 
ja mehutölkit  
(myös alumiinivuoratut)

  kartonkipakkaukset, 
kuten muro- ja kek-
sipakkaukset paperi-
pussit, kuten leipä- ja 
jauhopussit

  paperikassit
  käärepaperit, kuten 
kopiopaperin kääreet 

  munakennot
  talous- ja wc-paperin 
hylsyt 

  aaltopahvi ja voima- 
paperi

  sanoma- ja aikakaus-
lehdet

  mainosposti, esitteet 
ja muut vastaavat 
painotuotteet

  kirjekuoret (myös ikku-
nalliset)

  puhelin- ja tuoteluet-
telot

  pehmeäkantiset kirjat
  kovakantiset kirjat 
kannet poistettuina

  kopiopaperit ja tulos-
teet

  piirustus- ja lehtiö- 
paperit

  valkoisesta paperista 
tehdyt paperikassit

Niittejä ja paperiliittimiä 
ei tarvitse poistaa. Kai-
ken materiaalin tulee olla 
puhdasta ja kuivaa.

  elintarvikkeiden tyhjät 
muoviset pakkaukset, 
kuten jogurttipurkit, 
voirasiat sekä leikke-
le-, juusto- ja valmis-
ruokapakkaukset

  tyhjät muoviset pe-
suaine-, sampoo- ja 
saippuapullot

  muovikassit, -pussit ja 
-kääreet

  tyhjät muovipullot,  
-kanisterit ja -purkit, 
mieluiten litistetty-
nä, korkit ja kannet 
erikseen

Huuhtaise tai pyyh-
käise tyhjät pakkaukset 
tarvittaessa. Sellainen 
puhtaus riittää, josta ei 
aiheudu hajuhaittoja.  
Irrota korkit ja kannet. 
Se helpottaa pakkaus-
ten jatkojalostamista.

Vie kaikki  
suuret 

käyttökelpoiset esineet  

kierrätykseen,  

käyttökelvottomat  

sorttiasemalle

BIOJÄTE
Biojätettä  

on eloperäinen,  
maatuva,  

kiinteä aines.

KARTONKI
Kartonkiin kuuluvat 
paperi-, kartonki- ja 
pahvipakkaukset. 

PAPERI 
Paperinkeräykseen 
käyvät mainosposti 
sekä muu puhdas 

paperi.

MUOVI
Muovipakkaukset 

kuten tuotteen  
pakkaamiseen 

käytetty muovinen 
rasia, kääre, pussi 

tms sekä  
kauppakassit.

METALLI
Pienet   

metalliesineet  
sekä puhtaat  

ja tyhjät  
pakkaukset.

LASI
Värilliset 

ja värittömät  
lasipullot ja  
lasipurkit.

SEKAJÄTE
Sekajätettä  

on sekalainen 
kierrätyskelvoton 

loppujäte.

  muovinkeräykseen  
sopimattomat 
muovitavarat, kuten 
rikkinäiset muovile-
lut, keittiövälineet, 
ämpärit, letkut hy-
gieniatuotteet kuten 
kertakäyttövaipat, 
tamponit, terveyssi-
teet, pumpulipuikot

  rikkinäiset tekstiilit ja 
kengät

  nahka, keinonahka ja 
kumi

  juomalasit ja kuumuu-
den kestävät lasiastiat

  peilit, ikkunalasin palat
  posliini ja keramiikka 
  pölynimuripussit
  hehku- ja halogeeni-
lamput sekä sulakkeet

  ruokaöljy tiiviisti sulje-
tussa muovipullossa

  tuhka ja tupakantumpit
  lemmikkieläinten 
kuivikkeet ja jätökset.

Laita sekajäte keräys-
astiaan aina suljetussa 
pussissa

  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 keräys-
astiaan. 

Huuhtaise elintarvikkeita 
sisältäneet metalli- 
pakkaukset kylmällä 
vedellä.

VAATTEET: KIERRÄTÄ HYVÄKUNTOISET VAATTEET TUTUILLE, KIRPPUTOREILLA, NETISSÄ TAI  
VIE NE VAATTEENKERÄYSPISTEISIIN, KIERRÄTYSKESKUKSEEN TAI LÄHETYSTOREILLE.   

TÄYTETÄÄN JÄTEASTIAT TASAISESTI. KANSI AUKI OLEVIEN ASTIOIDEN TYHJENNYKSESTÄ JA ASTIOIDEN  
TAI JÄTEHUONEEN VIEREEN JÄTETTYJEN JÄTTEIDEN POISVIENNISTÄ VELOITETAAN LISÄMAKSU. 

  hedelmien ja vihan-
nesten kuoret

  ruoan tähteet, kalan-
ruodot, luut 

  jähmettyneet rasvat
  kahvin ja teen porot, 
teepussit ja suodatin-
paperit 

  pehmopaperit, kuten 
talouspaperit, lautas-
liinat, nenäliinat 

  kasvinosat ja kuihtu-
neet kukat

  pienet määrät hara-
vointijätettä 

  lemmikkieläinten 
puupohjaiset kuivik-
keet (esim. purut ja 
pelletit)

BIOJÄTE KARTONKI PAPERI MUOVI LASI

PYÖRÄT,

SOHVAT, PATJAT,  

JÄÄKAAPIT  
JNE.

METALLI

SEKAJÄTE

Laita biojäte biohajoavaan 
kääreeseen tai pussiin.  
Saat taiteltua sellaisen vaikka 
sanomalehdestä. Valuta ruoan-
tähteistä nesteet viemäriin, jotta 
jätteestä ei tule liian märkää. 
Silppua pohjalle munakennon 
paloja imemään kosteutta.  
Pienet määrät ruokaöljyä tai  
rasvaa voi imeyttää talouspape-
riin ja laittaa biojätteeseen.

Huuhtaise nestepakkauk-
set ja muut ruoantähteitä 
sisältävät pakkaukset. 
Valuta ne kuiviksi. Litistä 
pakkaukset ja pakkaa ne si-
säkkäin. Irrota muovi-korkit 
ja laita ne muovi-pakkaus-
ten keräykseen. Niittejä tai 
pakkausteippiä ei tarvitse 
poistaa.

ÄLÄ LAITA PAPERIN-
KERÄYKSEEN:   
Märkää tai likaista pape-
ria, pahvia tai kartonkia, 
ruskeaa paperia tai 
paperikasseja, muovia,  
alumiini- tai vahapaperia, 
voimakkaasti värjättyä 
paperia kuten lahjapa-
peria. 

ÄLÄ LAITA MUOVIN- 
KERÄYKSEEN: 
Vaarallisten aineiden jäämiä  
kuten maalia, kemikaaleja, öljyä 
tai lääkkeitä sisältäviä purkkeja  
ja tölkkejä, PVC-pakkauksia  
(tunnistat ne 03-merkinnästä), 
leluja, keittiötarvikkeita, hammas-
harjoja tai kastelukannuja.  
Ne eivät ole pakkauksia.

ÄLÄ LAITA LASIN- 
KERÄYKSEEN: 
Juomalaseja, kuumuutta kestä-
vää lasia (uunivuoat, kahvipan-
nut), kristallia, posliinia ja kera-
miikkaa, ikkunalasia, peililasia, 
opaalilasia (esimerkiksi joissain 
kosmetiikkapakkauksissa), 
lamppuja.
Yllä luetellut kuuluvat sekajät-
teeseen. 

ÄLÄ LAITA METALLIN- 
KERÄYKSEEN: 
Muovi- ja kahvipusseja, 
vaarallista jätettä tai sähkö-
laitteita.  
Tiesitkö? 
Metallin jalostaminen 
malmista kuluttaa yli kaksi 
kertaa enemmän energiaa 
kuin metallin valmistami-
nen kierrätysraakaaineesta.

ÄLÄ LAITA SEKAJÄT-
TEESEEN:    
Vaarallista jätettä,  
sähkölaitteita, isoja 
metalliesineitä, suuria 
määriä palamatonta 
jätettä tai palamattomia 
esineitä. 
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  värilliset ja värittömät 
lasipullot ja lasipurkit

Huuhtaise likaiset 
lasipakkaukset tilkalla 
kylmää vettä. 

Poista korkit ja kannet. 
Etikettejä, kaulusrenkaita 
tai muita kiinteitä osia ei 
tarvitse poistaa.  

Väritön ja värillinen lasi 
laitetaan samaan astiaan.

hsy.fi/jateopas/
JÄTEOPAS AUTTAA!

PIDETÄÄN  

JÄTEKATOKSET  

SIISTEINÄ

JÄTEASTIAT ON TARKOITETTU 

VAIN KOTITALOUSJÄTTEILLE,  

MUU JÄTE VIEDÄÄN ERILLISIIN

KERÄYSPISTEISIIN.

VAARALLINEN JÄTEkuten loisteputket,  energiansäästölamput, akut,  paristot, öljyt, maalit, lakat jne:vaarallisen jätteen keräyskontti  tai sorttiasema

PARISTOT 
paristoja myyvään  

kauppaan 

LÄÄKKEET 
apteekkiin 

SÄHKÖLAITTEET

Kierrätys- ja lajitteluopas

kodinkoneet ja  
elektroniikka: 

laitteita myyvään liikkeeseen  
tai Sorttiasemalle. 

Muut paikat: kierratys.info 


