Lajitteluopas
taloyhtiöille
Biojäte
• Ruoantähteet ja pilaantuneet
elintarvikkeet
• Hedelmien, juuresten ja
kananmunien kuoret
• Jähmettynyt paisto- tai
kinkkurasva pakattuna
esim. maitopurkkiin
• Pienet esim. linnun luut ja
perkeet

• Käytetty ruokaöljy
muovipullossa
• Kahvin- ja teenporot
• Talouspaperit ja paperiset
lautasliinat
• Kuihtuneet kukat ja vähän
huonekasvien multaa
• Kotieläinten häkkien siivousjätteet ja pieni määrä
biologisesti hajoavaa
kissanhiekkaa.

Lasi
Lasinkeräykseen kelpaa:
• Pantittomat lasipullot, myös
värilliset
• Lasipurkit, esim. hillopurkki,
myös värilliset.
Kaulusrenkaat ja etiketit saa
jättää paikoilleen.

Kartonki
• Kartonkiset nestepakkaukset
huuhdeltuina, esim. maito- ja
mehutölkit, myös alumiinivuoratut ja muovikorkilliset, laita
muovikorkki muovinkeräykseen
tai polttokelpoiseen jätteeseen
• Muovipinnoitetut käärepaperit,
esim. kopiopaperin kääreet

Metalli
Kaikki esineet, joista painon
perusteella yli puolet on metallia
• Metalliset purkit, kannet ja
korkit
• Tyhjät (eivät pihise tai hölsky)
metalliset aerosolipullot,
esim. hiuslakka- tai
partavaahtopullot
• Metalliset työkalut ja
koneenosat

• Kuivien tuotteiden kartonki- ja
pahvipakkaukset, esim. muroja keksipakkaukset, sokeri- ja
jauhopussit, leivoslaatikot ja
munakennot
• WC- ja talouspaperihylsyt
• Kaikki paperikassit, ikkunalliset
pussit ja juomien kartonkiset
monipakkaukset, esim.
sixpackit
• Aaltopahvilaatikot
• Joulu- ja postikortit.

• Metalliset taloustavarat,
puhtaat foliot ja alumiinivuoat,
kattilat, paistinpannut
• Sähkö- ja virtajohdot sekä
datakaapelit
• Metalliset huonekalut tai
huonekalujen metalliosat
• Muut metalliset esineet, esim.
metallilevyt, metalliverkot,
naulat ja ruuvit
• Sivellinkuivat maalipurkit.
Vie isot metalliesineet maksutta
jäteasemalle.

Paperi
• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainospostit, esitteet ja muut
vastaavat painotuotteet
• Tuotekatalogit

Muualle lajiteltava:
• Juomalasit ja lasivuoat ym.
lasiset käyttö- ja koristeesineet sekä esim. valaisimen
lasikupu ovat polttokelpoista
jätettä.
• Peilit ja posliiniastiat ovat
polttokelpoista jätettä.
• Tasolasi, ikkunalasi ja
autonlasi ovat maksullista
lasijätettä. Vie ne
jäteasemalle.

• Kaikki kirjekuoret, myös
ikkunalliset
• Pehmeäkantiset kirjat ja vanhat
kirjat, joista on poistettu kannet
• Kopiopaperit ja tulosteet,
myös värilliset
• Valkoiset paperikassit.

Polttokelpoinen jäte
• Rikkinäiset vaatteet ja kengät ja
muut tekstiilit sekä lumput
• Vaipat- ja terveyssiteet, myös
biohajoavat
• Hehku- ja halogeenilamput,
sulakkeet
• Laastarit, tiskirätit, pölypussit
• Meikit ja muu kosmetiikka,
kosmetiikkapurkit ja -putkilot,
joissa on ainetta jäljellä
• CD- ja vinyylilevyt, C-kasetit,
videokasetit ja niiden kotelot
• Muoviesineet, esim. lelut,
ämpärit, pulkat, muovista
valmistetut astiat

• Pienet määrät rikkinäistä
keramiikkaa, astioita tai
posliinia*
• Lasiastiat, esim. juomalasi ja
kuumuutta kestävä lasi kuten
kahvipannu ja uunivuoka sekä
kristalli*
• Pienet peilit
• Tuhka (jäähtyneenä) ja muu
pölyävä jäte pussiin ja muuhun
kääreeseen pakattuna
• Muu pienehkö palamaton aines,
esim. kiuaskivet.*

* Enintään 5 kg jäteastian tyhjennyskertaa kohden. Vie iso määrä jäteasemalle.

Lisätietoja
www.kiertokaari.fi

