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lajitteluohjeet

Kodin lajitteluohjeet
POLTETTAVA JÄTE

BIOJÄTE

PAKKAUSJÄTE

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

Taloyhtiön jäteastiaan, ekopisteelle tai jäteasemalle

Esimerkiksi
• ruoantähteet ja muut
elintarvikkeet
• kahvinporot, suodatin- ja
teepussit
• munankuoret, ruodot, luut
ja kalanperkuujätteet
• hedelmien ja vihannesten
kuoret
• talouspaperi, lautasliinat
ja nenäliinat

Poltettava jäte eli kotitalous
jäte hyödynnetään energiana
jätevoimalassa.
Esimerkiksi
• likaiset muovipakkaukset
• m
 uoviesineet
• styroksi
• talouspaperi ja lautasliinat
• p
 ienet PVC-muovituotteet,
esim. lelut, sadevaatteet ja
vahakankaat
• likainen pahvi ja paperi
• k äytetyt hygieniatuotteet
• k äyttökelvottomat vaatteet
ja kengät
• imurin pölypussit
• k issanhiekka ja muut
lemmikkieläinten kuivikkeet
• t uhka (pakattuna) ja
tupakantumpit
• h
 ehkulamput ja sulakkeet
yksittäisinä kappaleina
• m
 uu kierrätyskelvoton
poltettavaksi soveltuva jäte

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

LASIPAKKAUKSET
• lasipurkit ja -pullot
Tyhjänä, puhtaana ja kuivana.
Poista korkit ja kannet.

METALLIPAKKAUKSET
Esimerkiksi
• s äilyketölkit
• k otitalouden pienmetalliesineet
• alumiinivuoat ja -foliot
• korkit ja kannet
• maalipurkit
• t uikkujen kuoret
• spraypullot
Tyhjänä, puhtaana ja kuivana

KARTONKI- JA
PAHVIPAKKAUKSET

MUOVIPAKKAUKSET

Esimerkiksi
• maito- ja mehutölkit
• m
 uro- ja keksipaketit
• pahvilaatikot
• wc- ja talouspaperirullien hylsyt
• muut kodin kartonkipakkaukset

PAPERI

Tyhjänä, puhtaana, kuivana, litistettynä ja
sisäkkäin pakattuna. Vie isot pahvilaatikot
ja suuret määrät jäteasemalle.

Taloyhtiön jäteastiaan,
ekopisteelle tai jäteasemalle

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

• k aikki postilaatikon
kautta talouteen
tulleet paperit
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Esimerkiksi
• elintarvike- ja pesuainepakkaukset
• muovipussit ja -kääreet
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit
• styroksipakkaukset
Tyhjänä, puhtaana ja kuivana.
Korkit ja kannet erillään.

Muovipakkaus on poltettavaa jätettä,
jos se on likainen tai kiinteistöllä ei
ole omaa keräysastiaa tai ekopistettä
lähellä.

Ekopisteet ovat kotitalouksille tarkoitettuja pakkausjätteiden ja paperin keräyspisteitä.
Katso ekopisteiden sijainnit: etappi.com
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Kodin lajitteluohjeet
JÄTEASEMALLE MAKSUTON JÄTE
Jäteasemilla kotitalouksilta otetaan maksutta vastaan lajitellut kierrätettävät
jätteet. Eräkoko enintään kaksi kuutiota, ellei jätelajin kohdalla toisin mainita.

HARAVOINTIJÄTTEET

LASIJÄTE
Muut kuin lasipakkaukset, esim.
• peililasi ja ikkunalasi ilman
karmeja
• lasiastiat kuten juomalasit,
kristalli ja muut lasituotteet,
jotka eivät ole lasipakkausjätettä
• opaalilasista eli maitolasista
valmistetut himmeät lasipurkit ja
pullot, esim. kosmetiikkapurkit

• puiden ja pensaiden lehdet
• puutarhakasvit ja kasvinosat
Ei eräkokorajoitusta.

RISUT
• puiden ja pensaiden oksat
Kannot ja puun juuret jäte
huoltokeskukseen maksullisena.

METALLIJÄTE

Ei eräkokorajoitusta.

Isot metalliset esineet, esim.
• polkupyörät ja pyykinkuivaus
telineet
• tyhjät maalipurkit
Kotitalouden pienmetallit, esim.
• kattilat ja paistinpannut
• aterimet ja muut pienet metalli
esineet

PUUJÄTE

KODINKONEET

PAINEKYLLÄSTETTY PUU

VAARALLINEN JÄTE

Esimerkiksi
• p
 ihalaatat
• puutarhakalusteet

Sisältää terveydelle ja ympäristölle
haitallisia aineita, esim.
• paristot ja akut,
muista teipata navat!
• loisteputket ja energian säästö
lamput
• maalit, liimat, liuottimet
ja jäähdytinnesteet
• aerosolipakkaukset, jotka
eivät ole tyhjiä
• jäteöljyt, trasselit ja öljyn
suodattimet

Painekyllästetty puutavara on
lajiteltava omaksi kuormakseen,
koska se on vaarallista jätettä.
Eräkoko enintään yksi kuutio.

TIILI- JA BETONIJÄTE
Esimerkiksi
• t iilet ja kattotiilet
• k evytbetonituotteet
ja kovettunut muurauslaasti
• p
 osliini- ja keramiikkatuotteet

Vaaralliset jätteet on aina eroteltava
muusta jätteestä ja toimitettava
keräykseen.
Kotitalouksista maksutta enintään
100 l /100 kg kerralla. Isommista eristä
sovittava erikseen.
HUOM! Jäteöljyä ei kaikilla jäteasemilla
oteta vastaan tynnyreissä, vaan niiden
tulee olla käsin kaadettavissa astioissa.
Ilmajoen jäteasemalla otetaan vastaan
isompiakin öljyeriä 600 litraan asti ja
öljyä voi tuoda myös tynnyrissä, jossa
on aukko tyhjentämistä varten.

KARTONKI- JA
PAHVIPAKKAUKSET
• pahvilaatikot
• aaltopahvi

• asbesti, maksutta enintään 20 kg/erä

Maalaamaton ja maalattu puu,
esim.
• puiset rakennuslevyt ja laudat
• parketti ja laminaatti
• puiset ovet, kaapit ja kalusteet

Sähköllä, paristolla tai akulla
toimivat kodin laitteet, esim.
• jääkaapit, valaisimet ja kahvinkeittimet
• televisiot, stereot, tietokoneet

Asbestijäte on pakattava esim.
säkkeihin, koska pölyn hengittäminen
on vaarallista. Pakkaukseen merkintä
”ASBESTIJÄTE”. Isommat erät vastaanotetaan Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksessa Ilmajoella hinnaston
mukaisesti.

Nauloja ei tarvitse poistaa.

Maksutta korkeintaan 3 kpl/
laitetyyppi/ asiakas/ tuontikerta.
Laitteesta ei saa poistaa osia.

Seinäjoen jäteasemalla eräkoko
enintään 4 m².
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Kodin lajitteluohjeet
JÄTEASEMALLE MAKSULLINEN JÄTE
Jäteasemilla otetaan maksua vastaan kotitalouksilta poltettavaa jätettä,
lajiteltavaa jätettä, loppusijoitettavaa jätettä, tietoturvapaperia ja biojätettä.
Eräkoko enintään kaksi kuutiota ja maksu hinnaston mukaan.

Yli kahden
kuution jäte-erät
otetaan vastaan Etapin
jätehuoltokeskuksessa
Ilmajoella.

JÄTEA
SE

MA

Maksu hinnaston
mukaan.

POLTETTAVA JÄTE
Isot esineet, esim.
• likainen pakkaus- ja suojamuovi
• s tyroksi ja uretaanilevyt
• t ekstiilipäällysteiset ja pehmustetut
huonekalut (ei mekanismilla varustettuja)
• r unko- ja joustinpatjat

LAJITELTAVA JÄTE

MUUHUN VASTAANOTTOPAIKKAAN

Esimerkiksi
• ikkunat ja lasiovet karmeineen
• h
 uonekalut mekanismilla
• a lumiinipäällysteiset
uretaanilevyt
• m
 uut useampaa materiaalia
sisältävät jätteet

AUTONRENKAAT

Lajiteltavaan jätteeseen vastaanotetaan
jätettä, mitä ei voida kierrättää eikä hyödyntää
energiana sellaisenaan. Jäte esikäsitellään
erikseen Etapissa ennen hyödyntämistä.

LOPPUSIJOITETTAVA JÄTE
Esimerkiksi
• Isot PVC-muovituotteet ja isot erät PVCtuotteita, kuten letkut, putket, pressut
• m
 ineraalivilla
• k ipsilevy
• k attohuopa

LÄÄKKEET

Autonrenkaat voi palauttaa
Suomen Rengaskierrätys Oy:n
vastaanottopisteisiin,
jotka löydät osoitteesta
rengaskierratys.com

Vanhentuneet tai käyttämättä
jääneet lääkkeet, elohopeakuumemittarit sekä neulat ja ruiskut voi
palauttaa maksutta apteekkiin.

Seuraavilla Lakeuden Etapin
jäteasemilla otetaan vastaan
autonrenkaita myös vanteilla
maksutta: Alavuden, SeinäjokiNurmon ja Ilmajoen jäteasema.

Palauta lääkejätteet mielellään
alkuperäispakkauksissa läpinäkyvään
muovipussiin pakattuna. Kiinteät
lääkkeet, nestemäiset lääkkeet, neulat
ja ruiskut (esim. muovipulloon tai
kartonkitölkkiin pakattuna) sekä
jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine)
erillään muista lääkejätteistä.
Elohopeakuumemittarit myös erillään.

TIETOTURVAPAPERI

• h
 enkilötietoja tai muita salassa pidettäviä
tietoja sisältävät paperit.
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Ympäristösi
hyväksi.

Katso tarkemmat lajitteluohjeet ja jätehaku: etappi.com

Lapua

Ilmajoki

Seinäjoki

LAKEUDEN ETAPPI OY

Kuortane

Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma
Alavus

Kurikka

Ähtäri

Asiakaspalvelu p. (06) 421 4900
arkisin klo 9–16
OmaEtappi.com

Kihniö

asiakaspalvelu@etappi.com
Jäteasemien ja Etapin ekopisteiden
yhteystiedot ja osoitteet:
www.etappi.com

