Kiitos, kun lajittelet!

Käyttökelpoiset tavarat

Biojäte

Löydä lähin ekopiste ja jäteasema:
www.kierrätys.info

Paperi

Esimerkiksi
l Tekstiilit ja jalkineet
l Huonekalut
l Kirjat
l Urheiluvälineet
l Astiat

Esimerkiksi
l Ruuantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
l Perkuujätteet ja kuoret
l Kahvinporot ja teepussit
l Kasvit, ruoho, lehdet
l Talouspaperit, lautasliinat

Esimerkiksi
l Sanoma- ja aikakauslehdet
l Mainosposti
l Kirjekuoret
l Kopiot ja tulosteet
l Tuoteluettelot ja -kuvastot

Myy tai lahjoita esimerkiksi kirpputoreilla,
kierrätyskeskuksissa tai verkossa.
Vie puhtaat ja kuivat rikkinäiset tekstiilit
poistotekstiilien keräykseen.

Valuta biojätteistä nesteet viemäriin,
ei kuitenkaan rasvoja.
Pakkaa biojäte sanomalehteen tai
biohajoavaan pussiin.Ei nesteitä, tuhkaa
lääkkeitä, tupakantumppeja tai vaippoja.

Vie paperit irrallaan, älä sido niitä.
Ei pahvia tai kartonkia.
Ei märkää tai likaista paperia.

Sinulle tarpeeton on toisen aarre!

Biojätteestä tehdään biokaasua ja lannoitteita.

Metalli

Lasipakkaukset

Kodin pienet metalliesineet ja -pakkaukset
Esimerkiksi
l Säilyketölkit ja pantittomat juomatölkit
l Alumiinivuoat ja -foliot
l Kattilat ja paistinpannut
l Ruokailuvälineet
l Tyhjät maalipurkit
l Tyhjät, paineettomat aerosolipullot

l Lasipurkit
l Lasipullot

Ei posliinia, keramiikkaa, lasiastioita,
lamppuja, peilejä tai tasolasia.
Poista korkit ja kannet.
Etiketit ja kaulusrenkaat saavat olla.
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi
Ei kaasupulloja.
Vie isot metallijätteet jäteasemille,
jätekeskuksiin tai Repe & Romu -kierrokselle.
Lasi kiertää uuden
pakkauslasin valmistukseen.

Vaarallinen jäte

Sähkölaitteet

Esimerkiksi
liimat, lakat, liuottimet, ohenteet
l Kemikaalit, joilla on vaaraominaisuus
l Jäteöljyt ja öljynsuodattimet
l Akut
l Loisteputket ja energiansäästölamput
Säilytä jätteet alkuperäispakkauksissaan.
Vie lääkkeet apteekkiin.
Vie paristot ja kännykän akut niitä myyviin
liikkeisiin.
Vie vaaralliset jätteet jäteasemille, jätekeskuksiin tai Repe & Romu -kierrokselle.
Vaaralliset jätteet käsitellään turvallisesti.

Kartonkipakkaukset

Esimerkiksi
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
Huuhtaise ja valuta tölkit, litistä ja
pakkaa ne sisäkkäin.
Ei likaista ja märkää kartonkia.
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Metalli kiertää teollisuuden raaka-aineeksi.

l Maalit,

Paperi kiertää pehmopaperina tai sanomalehtinä.

Esimerkiksi
l Televisiot, radiot, tietokoneet, kännykät
l Jääkaapit ja pakastimet
l Liedet ja mikrot
l Pesukoneet
l Pölynimurit
l Pienet sähkölaitteet
Vie sähkölaitteet jäteasemille, jätekeskuksiin
tai Repe & Romu -kierrokselle.
Kysy vastaanotosta myös kaupasta.

Sähkölaitteiden materiaaleja
hyödynnetään uudestaan.

Kartonki kiertää teollisuuden raaka-aineeksi.

Risut ja puutarhajäte

Esimerkiksi
l Risut
l Lehdet ja haravointijätteet
l Omenat
l Naatit ja ruohot

Pidä risut erillään muista puutarhajätteistä.
Vie Koukkujärven tai Tarastenjärven
jätekeskukseen.
Kysy vastaanottopaikkaa myös kunnastasi.

Risut haketetaan kompostin seosaineeksi
ja puutarhajäte kompostoidaan.

Sekajäte

Esimerkiksi
muovipakkaukset ja muut muovit
l Likainen paperi ja kartonki
l Vaipat ja terveyssiteet
l Posliini, keramiikka, lasiastiat
l Tekstiilit, nahka, kumi
l Hehku- ja halogeenilamput
l Kosmetiikka
l Tuhka, tupakantumpit
l Kasetit, cd- ja dvd-levyt
l Lemmikkien jätteet
l Likaiset

Sekajäte hyödynnetään Tammervoiman
hyötyvoimalassa lämmöksi ja sähköksi.

Muovipakkaukset
Keräykseen käyvät tyhjät, puhtaat
ja kuivat muovipakkaukset

Esimerkiksi
l Elintarvikepakkaukset
l Pesuainepakkaukset
l Muovipussit ja -kääreet
l Pullot, kanisterit ja purkit

Ei muita muovituotteita
(esim. lelut ja astiat).
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Puhtaat muovipakkaukset kierrätykseen,
likaiset energiaksi.

Isot jätteet ja
Isot jätteet
remonttijätteet
ja remonttijäte

Esimerkiksi

l Huonekalut,

patjat ja kalusteet
posliini ja kaakelit
l Eristeet ja lattiapäällysteet
l Puutavara
l Kiviaines,

Vie jätteet jäteasemille tai jätekeskuksiin.
Ne käsitellään ennen Tammervoiman
hyötyvoimalaa. Kokoa kuorma niin, että se on
helppo purkaa ja lajitella vastaanotossa.
Säästät aikaa ja rahaa.
Sekajäte hyödynnetään Tammervoiman
hyötyvoimalassa lämmöksi ja sähköksi.

