
SEKAJÄTE 
MIXED WASTE 

Kierrätykseen kelpaamaton jäte, esim. 
muovipakkaukset, vaipat, siteet, rikkinäiset 
tekstiilit ja esineet.  
Includes waste that cannot be recycled. For 
example plastic materials, diapers, broke clothes 
and items. 

 



BIOJÄTE 
BIOWASTE 

 

Juuresten ja hedelmien kuoret, ruoantähteet, 
kasvien osat ja suodatinpussit poroineen  
Includes leftovers, vegetables’s and fruits’ peelings, 
plants’ soil and parts, coffee filters with their 
grounds and teabags 

 
 



LASI 
GLASS 

 

Värillinen ja kirkas pakkauslasi 
Both coloured and clear glass 

 

 

 

 

 



METALLI 
METAL 

Metallipakkaukset, säilyketölkit, korkit, 
kannet ja alumiinifolio 

Metal containers, tin cans, metal lids and corks, 
aluminum foil 

 

 

 



KARTONKI 
CARDBOARD 

 

Pahvi- ja kartonkipakkaukset 
Nestepakkauskartongit (maito- ja 
mehupurkit), kananmunakennot, 
paperirullien hylsyt, kartonkipakkaukset 
(kauraryyni- ja keksipakkaukset), ruskeat 
paperikassit ja kirjekuoret sekä voimapaperit, 
pahvilaatikot 
Cardboard packaging material 

 



PAPERI 
PAPER 

Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, 
kirjekuoret, kopiopaperit 

Newspapers, magazines, advertisements, 
envelopes, copy papers 

 

 
 



MUOVI 
PLASTIC 

Tyhjät, puhtaat ja kuivat kuluttaja-    
muovipakkaukset. Elintarvikkeiden  
muoviset pakkaukset, esim. jogurttipurkit, 
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset, pesuaine-, 
shampoo- ja saippuapakkaukset, 
muovipullot, -kanisterit ja -purkit – 
mieluiten litistettyinä, muovikassit, -pussit 
ja -kääreet 

Plastic packaging of foodstuffs 

 



SEKAJÄTE ENERGIAKSI      
   
Saa laittaa 
Likaiset muovipakkaukset  
Muut muovituotteet ja styroksi      
Likainen, märkä pahvi, kartonki ja paperi   
Vaipat ja muut hygieniatuotteet    
Likainen tekstiilijäte ja kengät  
Imurin pölypussit    , 
Muu kierrätyskelvoton poltettavaksi soveltuva jäte 
 
Pientaloasukkaat voivat itse päättää viekö muovipakkaukset erilliskeräykseen vai laitaako ne 
energiatuotantoon menevän sekajätteen joukkoon. Sekajätteen joukkoon voi laittaa yksittäisiä hehku- ja 
halogeenilamppuja, keramiikkaesineitä ja kierrätykseen kelpaamatonta lasia. Isommat määrät tulee viedä 
jätekeskukseen tai -asemalle. 
 
 
 
BIOJÄTE  
Kompostoidaan itse tai laitetaan biojätteen erilliskeräysastiaan    
Erilliskerätty biojäte hyödynnetään esim. biokaasutuotannossa 
 
Saa laittaa 
Ruuantähteet ja muut elintarvikkeet 
Kahvinporot, suodatin- ja teepussit 
Munankuoret, ruodot, luut ja kalanperkuujätteet 
Hedelmien ja vihannesten kuoret 
Kukkamulta ja kasvinjätteet 
Jäähdytetty kinkkurasva 
 
Liemet tulee valuttaa viemäriin. Viemäri ei kuitenkaan muulta osin ole ruokajätteiden hävityspaikka.  
Kompostissa liika kosteus aiheuttaa mm. hajua. Kääntele ja lisää tukiainetta useammin, jolloin liika kosteus 
vähenee. 
Tiesitkö, että voit valita myös vaihtoehdon, jossa kompostoit osan aikaa vuotta ja osaksi vuotta otat 
käyttöön biojätteen erilliskeräyksen.  
 
 
MUOVIPAKKAUKSET  
Tyhjät, puhtaat ja kuivat kuluttajamuovipakkaukset  
 
Saa laittaa 
Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset  
Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset 
Muovipullot, -kanisterit ja -purkit  
Muovikassit, -pussit ja -kääreet 
 
Irrota eri muovilaadut toisistaan ja laita irrallaan muovipussin.  
Riittävän puhdas elintarvikepakkaus on sellainen, josta ei aiheudu hajuhaittoja pidemmälläkään ajalla. 
 
Ei saa laittaa 
Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä 



PVC -muovia 
Muovituotteita tai -esineitä 
Yritysten muovipakkauksia 
 
 
LASI 
Hyödynnetään mm. uusien lasipakkausten valmistuksessa 
 
Saa laittaa 
Värilliset ja kirkkaat lasipullot ja -purkit 
 
Poista korkki tai kansi ja huuhtele.  
Lasin joukkoon ei saa laittaa posliinia, keramiikkaa tai lasia-astioita.   
 
Ei saa laittaa 
Keramiikkaa 
Lasiastioita   
Erilaisia lamppuja 
Tasolasia, kuten ikkuna- tai peililasia 
 
 
METALLI 
Hyödynnetään metalliteollisuuden raaka-aineena  
 
Saa laittaa 
Säilykepurkit 
Pantittomat juomatölkit 
Metallikannet ja -korkit 
Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet 
Täysin tyhjät aerosolipullot 
Täysin tyhjät maalipurkit 
Tuikkujen ja ulkotulien kuoret 
Kattilat, paistinpannut ja muut pienet metalliesineet  
 
Suuremmat metalliromut tulee viedä jätekeskukseen tai asemille. 
 
 
KARTONKI 
Hyödynnetään mm. uusien kartonkipakkausten valmistuksessa  
 
Saa laittaa 
Aaltopahvi 
Maito- ja mehupurkit 
Muro-, kaura- ja keksipaketit 
Pizzalaatikot ja munakennot 
Paperipussit ja -kassit 
 
Tarvittaessa huuhtele pakkaus ja litistä kasaan.  
Niittejä ja teippejä ei tarvitse poistaa. 
 
 



PAPERI 
Hyödynnetään mm. paperin valmistuksessa 
 
Saa laittaa 
Sanoma- ja aikakausilehdet  
Valkoiset kirjekuoret ja paperipussit  
Mainosposti 
 
Niittejä ei tarvitse poistaa. 

 


