
Kartonkipakkaukset
Esimerkiksi

•  maito- ja mehutölkit, muro- ja keksipaketit
•  wc- ja talouspaperirullien hylsyt
•  paperipussit ja -kassit
•  pahvilaatikot ja muut kodin kartonkipakkaukset

Tyhjänä, puhtaana, kuivana, litistettynä ja sisäkkäin pakattuna.

Esimerkiksi
•   ruoantähteet ja muut elintarvikkeet
•   kahvinporot, suodatin- ja teepussit
•   hedelmien ja vihannesten kuoret

Metallipakkaukset
Esimerkiksi

•  säilyketölkit, alumiinivuoat ja -foliot
•  metallikannet, -korkit ja -sulkimet
•  spraypullot täysin tyhjinä (eivät hölsky tai pihise) 
•  muut kotitalouden pienmetalliesineet

Tyhjänä, puhtaana ja kuivana.

Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa

Katso tarkemmat lajitteluohjeet: etappi.com

Muovipakkaukset 
Esimerkiksi

•   elintarvike- ja pesuainepakkaukset 
•   muovipussit ja -kääreet 
•   muovipullot, -kanisterit ja -purkit
•   styroksipakkaukset

Tyhjänä, puhtaana ja kuivana. Korkit ja kannet erillään.

Muovipakkaus lajitellaan poltettavaan jätteeseen, jos se on likainen 
eikä sitä saa puhtaaksi kylmällä vedellä huuhtaisemalla. 

Ekopisteet ovat kotitalouksille tarkoitettuja pakkausjätteiden keräyspisteitä. 
Etapin ekopisteet löydät osoitteesta:  etappi.com. Ringin ekopisteet löydät 
osoitteesta: rinkiin.fi. 

Taloyhtiön keräysastiaan, ekopisteelle, jäteasemalle tai RE-pisteelle 

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

•  biojäte 
•   lajiteltava jäte (ikkunat ja lasiovet karmeineen, huonekalut mekanismilla) 
•   loppusijoitettava jäte (esim. isot PVC-muovituotteet kipsilevy, 

mineraalivillat ja kattohuopa) 
•   poltettava jäte (esim. muoviesineet, likaiset muovit ja pahvit, sohvat, 

tekstiilit ja patjat) 
•   tietoturvapaperi

Esimerkiksi
•   likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset ja styroksilevyt
•   muovituotteet (muut kuin muovipakkaukset), esim. lelut, muovi-

astiat ja pakasterasiat 
•  käytetyt hygieniatuotteet kuten siteet ja vaipat
•   muu kierrätyskelvoton poltettavaksi soveltuva jäte

Lasipakkaukset

•   lasipurkit ja -pullot

Tyhjänä, puhtaana ja kuivana. Poista korkit ja kannet.

BIOJÄTE

JÄTEASEMALLE  MAKSUTTA

JÄTEASEMALLE  MAKSULLISENA

POLTETTAVA JÄTE

PAKKAUSJÄTE

POISTOTEKSTIILIT 

Käyttökelvottomat kuten rikkinäiset, mutta kuivat ja puhtaat 
vaatteet sekä kodintekstiilit, esimerkiksi 

•   takit, housut, hameet, paidat 
•   lakanat, pyyhkeet, pöytäliinat 

ÄLÄ LAITA NÄITÄ! Kierrätyskelvottomat tekstiilit eli likaiset, haisevat, kosteat, 
homeiset tai tuholaisia sisältävät tekstiilit, kengät, asusteet, alusvaatteet, ma-
tot, tyynyt, peitot, pehmolelut. Nämä lajitellaan poltettavaan jätteeseen.

Lääkejätteet voi viedä maksutta 
apteekkiin

Taloyhtiön keräysastiaan, 
paperinkeräykseen tai 
jäteasemalle

PAPERI LÄÄKEJÄTE

•   kaikki postilaatikon kautta 
talouteen tulleet paperit

KODIN 
lajittelutaulu


