
Ainoastaan lasipakkauksia
• lasipurkit ja -pullot

Poista korkit ja kannet, huuhtele 
likaiset pakkaukset.
Lajittele kaikki muut lasit, kuten rikkinäiset astiat 
polttokelpoiseen jätteeseen.

• huuhdellut säilyketölkit ja metallipurkit
• pantittomat juomatölkit
• alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• vanhat kattilat ja paistinpannut
• aterimet, sakset ja muut pienet 
 metalliesineet

Litistä suuret pakkaukset.

• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainosposti ja esitteet
• kirjekuoret
• kopiopaperi

• voimakkaat puhdistusaineet
• maalit, lakat ja liuottimet
• paristot ja akut

• loisteputket, energiansäästö-
 lamput ja led-valaisimet
• sähköllä toimivat koneet ja 
 laitteet
• kylmäkalusteet

• puulavat
• tynnyrit
• huonekalut
• matot

• ruoantähteet
• hedelmien ja vihannesten kuoret
• munankuoret
• kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen 
• talouspaperit ja lautasliinat
• pilaantuneet elintarvikkeet
• kalanruodot ja pienet luut
• jähmettynyt paistorasva
• jäätelö- ja hammastikut

Siivilöi märkä biojäte.
Valuta juomat ja liemet viemäriin.
Ruokaöljy ja keitinrasva kerätään erikseen tai 
laitetaan pakattuna polttokelpoiseen jätteeseen.

Päivittäiset kierrätyskelvottomat jätteet, kuten
• likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset
• märät paperit ja pahvit
• ruokajäte ja kasvien osat, 
 ellei biojätettä kerätä erikseen
• muovituotteet, kuten ämpärit, 
 suojakäsineet ja astiat
• rikkinäiset astiat
• käytetyt kertakäyttöastiat
• siivousjätteet, kuten rätit ja tiskiharjat

POLTTOKELPOINEN JÄTE

• maito- ja mehutölkit
• kartonkiset elintarvikepakkaukset
• muro-, keksi- ja makeispaketit
• pahvilaatikot ja aaltopahvi
• paperipussit ja -kassit
• munakennot ja rullien hylsyt
• juomien ym. monipakkauskääreet
• käärepaperit, kuten kopiopaperin kääreet

Huuhtele ja valuta kuivaksi. Litistä ja pakkaa sisäkkäin. 

KARTONKIPAKKAUKSET

LASIPAKKAUKSET

• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, 
 kuten jogurttipurkit, leviterasiat sekä 
 leikkele- ja juustopakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit – 
 mieluiten litistettyinä
• muovikassit, -pussit, -kääreet ja -kalvot
• styroksipakkaukset

Lajittele rikkinäiset muoviesineet ja likaiset muovi-
pakkaukset polttokelpoiseen jätteeseen.

MUOVIPAKKAUKSET
METALLI

PAPERI

VAARALLISET 
JÄTTEET

SÄHKÖLAITTEET SUURET 
ESINEET

YHTEYSHENKILÖ

Lajittelupulmissa auttaa Jätteiden ABC: www.lsjh.fi/abc

KERÄYSPAIKKA JA YHTEYSHENKILÖ

BIOJÄTE

Lajittele oikein!

JÄTEASTIOIHIN KUULUMATTOMAT JÄTTEET

Pienempi kuorma huomiselle.


