
Lisää lajittelua meidän pihaan

www.pjhoy.fi

Meidän pihaan on tullut lisää lajitteluastioita. 
Lue tästä ohjeet kierrätykseen.

Kun lajittelet, jätteistäsi tulee uutta materiaalia. 
Vähennät luonnon varojen käyttöä ja ilmastopäästöjä. 

Lajittelun ansiosta jäljelle jää vain sekajäte. 
Siitä tehdään kaukolämpöä ja sähköä Tammervoiman 
hyötyvoimalassa, Tampereella.
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Lisää ohjeita lajitteluun
www.lajittele.se   l   www.rinkiin.fi

Miten tarkkaan pakkaukset 
tulee puhdistaa?
Riittää, kun pakkauksen  huuhtelee 
kylmällä vedellä tai kaapii tyhjäksi. 
Jos puhdistukseen tarvitaan lämmintä 
vettä tai pesuaineita, voi olla ympäristön 
kannalta parempi laittaa pakkaus 
seka jätteeseen. Seka jätteistämme 
tehdään lämpöä ja sähköä.

Mistä tunnistaa, onko pakkaus 
muovia vai metallia?
Kätevä keino on esimerkiksi rypistys
testi. Purista pakkaus nyrkissäsi.  
Jos se palautuu muotoonsa, kyseessä 
on muovi. Jos se jää ryttyyn, kyseessä 
on metalli.

7 minuutin 
suihku

Tunti pullan-
paistoaikaa

Yhdestä
sekajäte-
pussista 

Ympäristövoimaa!

Usein 
kysyttyä!



Tärkeä 
vinkki!

Nämä lajittelen
l  ruuantähteet
l  pilaantuneet elintarvikkeet
l  perkuujätteet ja kuoret
l  kahvinporot ja teepussit
l  talouspaperit ja lautasliinat
l  kasvit, ruoho, lehdet

Nämä eivät kuulu
l  nesteet
l  tuhka
l  tupakantumpit
l  vaipat ja siteet

Usein 
kysyttyä!

Saako hamsterin purut ja kissan
hiekan laittaa biojätteeseen? 
Kuivikkeet, ulosteet ja muut 
lemmikkien jätteet eivät hygienia
syistä kuulu biojätteeseen. 
Laita ne sekajätteeseen.

Valuta biojätteistä 
nesteet viemäriin,
ei kuitenkaan rasvoja.
Pakkaa biojäte 
sanomalehteen tai 
biohajoavaan pussiin.

Biojäte

Biomylly, Nokia: 
BIG-biokaasua, 
jolla henkilöauto 
kulkee 4 kilometriä

Ravinteita 
400 gramman 
ruislimppuun

Yhdestä
biojäte-
pussista 
saa

Ympäristövoimaa!

Paperi

www.pjhoy.fi

Nämä lajittelen
Kaikki mitä postiluukusta tulee!
l  sanoma- ja aikakauslehdet
l  mainokset, esitteet, tuoteluettelot
l  kirjekuoret
l  kopiot ja tulosteet

Nämä eivät kuulu
l  paperipussit ja kassit 
l  lahjapaperit
l  kukkien kääreet

Saako kirjat laittaa 
paperinkeräykseen? 
Sisäsivut saa laittaa. 
Kirjojen kannet ovat sekajätettä.
Tarvitseeko niitit, klemmarit 
ja kuorten ikkunat poistaa? 
Ei tarvitse.

Vie paperit irrallaan, 
älä sido niitä.

Ympäristövoimaa!

Paperi kiertää
pehmopaperina 
ja sanomalehtinä Kun kierrättää 

70 kiloa paperia,
säästää 
yhden puun.

Usein 
kysyttyä!

Tärkeä 
vinkki!



Tärkeä 
vinkki!

Metalli Lasipakkaukset

www.pjhoy.fi

Nämä lajittelen
Kodin pienet metalliesineet ja pakkaukset
l  säilyketölkit ja pantittomat juomatölkit
l  alumiinivuoat, -foliot ja tuikkukuoret
l  kattilat ja paistinpannut
l  ruokailuvälineet
l  tyhjät maalipurkit
l  tyhjät, paineettomat aerosolipullot
  

Nämä eivät kuulu
l  kaasupullot
l  isot metallit
l  kahvi ja sipsipaketit
l  uudenvuoden tinat

Nämä lajittelen
l  lasipurkit
l  lasipullot

Nämä eivät kuulu
l  lasiastiat
l  posliini ja keramiikka
l  lamput
l  peilit ja muut tasolasit
l  lasiset hautalyhdyt

Isot metallit voit viedä 
maksutta jäteasemille, 
jätekeskuksiin tai 
Repe & Romu kierrokselle.

Miten tyhjä pitää maalipurkin 
tai aerosolipullon olla? 
Purkissa saa olla ohut kerros kuivaa 
maalia. Tyhjä aerosolipullo ei hölsky 
ravistettaessa eikä venttiiliä 
painaessa kuulu pihinää.

Miksi lasiastioita ei voi laittaa 
keräykseen? Keräykseen käyvät 
vain pakkaukset. 
Muissa lasimateriaaleissa voi olla 
kierrätystä haittaavia ominaisuuk
sia, kuten eri sulamispisteitä. 
Laita lasiastiat sekajätteeseen.

Poista korkit ja kannet. 
Etiketit ja kaulus
renkaat saavat olla.

Ympäristövoimaa!

Metalli-
pakkauksia
auton ja 
polkupyörän 
osia sekä 
työkaluja.

Metalli kiertää 
teollisuudessa 
ikuisesti. 
Siitä tehdään 
muun muassa
uusia

Lasivillaa tai 
vaahtolasia

Ympäristövoimaa!

Uusia 
pakkauksia

Lasista 
tehdään 

Usein 
kysyttyä!

Tärkeä 
vinkki!

Usein 
kysyttyä!



Tärkeä 
vinkki!

Tärkeä 
vinkki!

Kartonki-
pakkaukset

Muovi-
pakkaukset

www.pjhoy.fi

Irrota pakkauksen muoviosat 
erilleen (esim. kannet, korkit, 
pumppuosat). Älä pakkaa 
erilaatuisia muovipakkauksia 
sisäkkäin. 
Voit viedä muovipakkaukset 
keräykseen muovipussissa.

Nämä lajittelen
l  pahvilaatikot
l  maito- ja mehutölkit
l  muro- ja keksipaketit
l  kartonkiset kertakäyttöastiat
l  paperipussit ja -kassit
l  paperirullien hylsyt ja munakennot
l  käärepaperit
l  juomien kartonkikääreet
 
Nämä eivät kuulu
l  lahjapaperit
l  askartelukartongit

Muista litistää 
kartongit, ilmaa ei 
kannata kierrättää!
Huuhtaise ja valuta 
tölkit, litistä ja 
pakkaa sisäkkäin.
 

Pitääkö maitotölkin muovinokka 
poistaa? 
Ei tarvitse. Muovikorkki irrotetaan ja 
lajitellaan muovipakkauksiin.

Nämä lajittelen
l  elintarvike- ja pesuainepakkaukset
l  muovipussit ja -kääreet
l  pullot, kanisterit ja purkit
 
Nämä eivät kuulu
l  lelut, astiat, muut muoviesineet
l  vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät 
 pakkaukset

Onko sipsi tai kahvipakkaus muovia? 
Suurimmaksi osaksi kyllä, joten lajittele 
nämä muovipakkauksiin.
Pitääkö minun tunnistaa muovimerkinnät? 
Ei tarvitse, riittää että kyseessä on muovi 
ja puhdas pakkaus.

Ympäristövoimaa!

Kartonki-
tehtaalla 
erotetaan
muovit 
energiaksi, 
metallit 
teollisuuteen

Kartonki-
kuidusta 
tehdään mm. 
aaltopahvia, 
hylsyjä 
ja uusia 
pakkauksia.

Muovipusseiksi,
tiskiharjoiksi,
kukkaruukuiksi
ja ämpäreiksi

Ympäristövoimaa!

Muovi-
pakkaukset
kiertävät
esimerkiksi

Usein 
kysyttyä!

Usein 
kysyttyä!


