
POLTETTAVA JÄTE PAKKAUSJÄTE

BIOJÄTE

PAPERI

Kartonkipakkaukset
Esimerkiksi
•  maito- ja mehutölkit
•  muro- ja keksipaketit
•  pahvilaatikot
•   muut kodin 

kartonkipakkaukset

Tyhjänä, puhtaana, kuivana, 
litistettynä ja sisäkkäin pakattuna.

Biojäte on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä 
ole omaa kompostoria tai keräysastiaa.

Esimerkiksi
•   ruoantähteet ja muut elintarvikkeet
•   kahvinporot, suodatin- ja teepussit

Imeytä nesteet ja liemet esimerkiksi sanomalehtipaperiin tai kanan- 
munakennoon. Talouspaperia ja lautasliinoja voi käyttää myös kosteutta 
imemään.  Biojätteen voi halutessaan pakata sanomalehdestä taiteltuun 
pussiin. Katso ohje: etappi.com.

Kodin lajittelutaulu

Metallipakkaukset
Esimerkiksi
•  säilyketölkit ja kannet
•  alumiinivuoat ja -foliot
•  spraypullot 
•  muut kotitalouden pien- 
   metalliesineet

Tyhjänä, puhtaana ja kuivana.

Poltettava jäte eli  kotitalousjäte hyödynnetään 
energiana jätevoimalassa.

Ympäristösi hyväksi.

Lääkejätteet 
voi viedä 
maksutta 
apteekkiin.

Katso tarkemmat lajitteluohjeet: etappi.com

Muovipakkaukset 
Esimerkiksi
•   elintarvike- ja pesuaine- 

pakkaukset 
•   muovipussit ja -kääreet 
•   muovipullot, -kanisterit 

ja -purkit
•   styroksipakkaukset

Tyhjänä, puhtaana ja kuivana. 
Korkit ja kannet erillään.

Taloyhtiön jäteastiaan tai ekopisteelle.
•   kaikki postilaatikon kautta talouteen 

tulleet paperit

JÄTEASEMALLE MAKSUTTA

JÄTEASEMALLE MAKSULLISENA

Muovipakkaus lajitellaan poltettavaan jätteeseen, jos se on 
likainen tai kiinteistöllä ei ole omaa keräysastiaa tai muovi- 
pakkausten keräyspistettä lähellä.

Ekopisteet ovat kotitalouksille tarkoitettuja pakkausjätteiden ja paperin 
keräyspisteitä. Katso ekopisteiden sijainnit: etappi.com 

TALOYHTIÖN JÄTEASTIAAN, EKOPISTEELLE 
TAI JÄTEASEMALLE

•   pakkausjätteet
•   lasijäte (esim. lasiastiat, ikkunalasi)
•   metalliesineet ja -romut
•   puhdas pahvi- ja kartonki 
•   paperi, kodin keräyspaperi
•   tiili, betoni, keramiikka ja posliini 
•   puujäte, puhdas ja maalattu puu
•   kodinkoneet
•   vaarallinen jäte (esim. akut, maalit ja öljyt) 
•   risut ja haravointijätteet

•     poltettava jäte (esim. muoviesineet, likaiset muovit ja pahvit, 
sohvat, tekstiilit ja patjat)

•   lajiteltava jäte (ikkunat ja lasiovet karmeineen, 
huonekalut mekanismilla)

•   loppusijoitettava jäte (esim. isot PVC-muovituotteet 
kipsilevy, mineraalivillat ja kattohuopa)

•   biojäte
•   tietoturvapaperi

Esimerkiksi
•   likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset, 

muoviesineet ja styroksi
•   pienet PVC -muovituotteet, esim. lelut, 

sadevaatteet, kerniliinat
•  käytetyt hygieniatuotteet kuten siteet ja vaipat
•   muu kierrätyskelvoton poltettavaksi soveltuva jäte

Lasipakkaukset
•   lasipurkit ja -pullot

Tyhjänä, puhtaana ja kuivana. 
Poista korkit ja kannet.

Kartonkipakkaus on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä 
ole omaa keräysastiaa tai ekopistettä lähellä.


