
KODIN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS

Löydä lähin ekopiste osoitteesta: kierratys.info

MUOVIPAKKAUKSET
•  Elintarvikkeiden muoviset    

pakkaukset kuten  jogurtti-  
purkit, leikkele- ja juusto-   
pakkaukset

•  Pesuaine- ja shampoo-    
pakkaukset

•  Muovipullot, -kanisterit ja -purkit

•  Muovipussit, -kassit ja -kääreet

 Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. Korkit, 
kannet ja pumppuosat irrallaan pakkauksista. 
Laita likaiset pakkaukset sekajätteeseen. 
Jätteet viedään taloyhtiön jätekatokseen.

METALLI
•  Metallipurkit, -korkit ja -kannet

•  Alumiinifoliot

•  Tuikkujen ja ulkotulien     
 kuoret

•  Tyhjät ja kuivat      
maalipurkit

•  Metalliesineet

 Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.   
Vie isot metalliromut lajittelu- ja kierrätys-
keskukselle tai pienjäteasemille.

LASI JA KERAMIIKKA
•  Lasiastiat ja uunivuoat

•  Posliini ja keramiikka

•  Kristalli ja opaalilasi

•  Ikkunat ja peilit            
Jätteet viedään taloyhtiön jätekatokseen.

SEKAJÄTE
•  Muovitavarat

•  Likaiset kartongit, paperit ja   
muovipakkaukset

•  Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit

•  Hygieniatuotteet

•  Käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja  
kodin tekstiilit

•  Pölypussit ja siivousjätteet

•  Tupakantumpit ja tuhka

•  Purukumi

•  Lemmikkieläinten kuivikkeet

•  Pienet puuperäiset jätteet
 

 Jätteet viedään taloyhtiön    
jätekatokseen.

BIOJÄTE
•  Ruuantähteet

•  Hedelmien ja     
vihannesten      
kuoret

•  Kahvinporot, teepussit

•  Talouspaperit

•  Kasvit
 

 Valuta nesteet. Pakkaa biojäte paperiseen  
pussiin ennen keräysastiaan laittamista.
Jätteet viedään taloyhtiön jätekatokseen.



Kiitos kun 
lajittelet jätteet!

Lähde: Metsäsairilan lajitteluohjeet

VAARALLINEN JÄTE
• Kovettumattomat     

maali-, liima- ja     
lakkajätteet, myös     
näiden aerosolipullot

•  Käytetyt öljyt,     
öljyiset jätteet     
(esim. trasseli) ja öljynsuodattimet

•  Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni

•  Ajoneuvojen ja työkoneiden akut

•  Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden 
pakkaukset

•  Puunsuoja- ja kyllästysaineet

•  Myrkyt ja desinfiointiaineet

•  Uudenvuoden tina           
Jätteet viedään Lajittelu- ja    
kierrätyskeskukseen.

SÄHKÖLAITTEET
•  Kaikki verkkovirralla,   

 akulla tai paristolla    
toimivat laitteet

•  Jääkaapit, pakastimet

•  TV:t, tietokoneet

•  Pölynimurit, kahvinkeittimet,   
puhelimet, radiot     

 Jätteet viedään Lajittelu- ja    
kierrätyskeskukseen.   

•  Loisteputket, energiansäästölamput, 
LED-lamput            
Jätteet viedään niitä myyviin liikkeisiin.

KARTONKI
•  Maito- ja mehutölkit

•  Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot

•  Juomapakkausten kääreet

•  Pahvilaatikot
 

 Huuhtele likaiset     
pakkaukset.      
Litistä ja pakkaa     
tiiviisti.

 Jätteet viedään      
taloyhtiön jätekatokseen.

PAPERI
•  Sanoma- ja aika-    

kauslehdet

•  Mainokset

•  Kirjekuoret

•  Kopio- ja tulostepaperit

•  Postikortit

•  Tuoteluettelot ja kirjat           
Jätteet viedään taloyhtiön jätekatokseen.

 Vie paperi keräykseen irrallaan.    
Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.  
Poista kirjoista kovat tai muovitetut kannet.

METSÄSAIRILA


