Kartonkipakkaukset

Kartonkipakkaukset

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

tyhjinä, puhtaina, kuivina sekä litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina
kartonkiset nestepakkaukset (myös alumiinivuoratut)
kartonkipakkaukset, kuten muropakkaukset
paperipussit, kuten leipä- ja jauhopussit
käärepaperit, kuten kopiopaperin kääreet
pizzalaatikot ja munakennot
talous- ja wc-paperin hylsyt
aaltopahvi ja voimapaperi

tyhjinä, puhtaina, kuivina sekä litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina
kartonkiset nestepakkaukset (myös alumiinivuoratut)
kartonkipakkaukset, kuten muropakkaukset
paperipussit, kuten leipä- ja jauhopussit
käärepaperit, kuten kopiopaperin kääreet
pizzalaatikot ja munakennot
talous- ja wc-paperin hylsyt
aaltopahvi ja voimapaperi

Niittejä tai pakkausteippejä ei tarvitse poistaa.

Niittejä tai pakkausteippejä ei tarvitse poistaa.

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA

•
•
•
•

•
•
•
•

likaisia ja huuhtelemattomia pakkauksia
lahjapapereita
muovikasseja ja -rasioita
styroksia

likaisia ja huuhtelemattomia pakkauksia
lahjapapereita
muovikasseja ja -rasioita
styroksia

Muovipakkaukset

Muovipakkaukset

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

• elintarvikkeiden tyhjät muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
• tyhjät muoviset pesuaine-, sampoo- ja saippuapakkaukset
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• tyhjät muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettynä,
korkit ja kannet erikseen

• elintarvikkeiden tyhjät muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
• tyhjät muoviset pesuaine-, sampoo- ja saippuapakkaukset
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• tyhjät muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettynä,
korkit ja kannet erikseen

Huuhtaise / pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa.
Sellainen puhtaus riittää, josta ei aiheudu hajuhaittoja.

Huuhtaise / pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa.
Sellainen puhtaus riittää, josta ei aiheudu hajuhaittoja.

Irrota korkit ja kannet. Se helpottaa pakkausten jatkojalostamista.

Irrota korkit ja kannet. Se helpottaa pakkausten jatkojalostamista.

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA

• likaisia muovipakkauksia
• PVC-muovia (tunnistat sen merkinnästä 03)
• muita kuin pakkauksia – esimerkiksi lelut, keittiötarvikkeet,
hammasharjat tai kastelukannut eivät ole pakkauksia

• likaisia muovipakkauksia
• PVC-muovia (tunnistat sen merkinnästä 03)
• muita kuin pakkauksia – esimerkiksi lelut, keittiötarvikkeet,
hammasharjat tai kastelukannut eivät ole pakkauksia

tyhjinä, puhtaina ja kuivina

tyhjinä, puhtaina ja kuivina

Sekajäte

Sekajäte

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

juomalasit ja kuumuuden kestävät lasiastiat
posliini ja keramiikka
pölynimuripussit
hehku- ja halogeenilamput
sulakkeet
tuhka ja tupakantumpit
kertakäyttövaipat ja terveyssiteet
rikkinäiset tekstiilit ja kengät
nahka, keinonahka ja kumi

juomalasit ja kuumuuden kestävät lasiastiat
posliini ja keramiikka
pölynimuripussit
hehku- ja halogeenilamput
sulakkeet
tuhka ja tupakantumpit
kertakäyttövaipat ja terveyssiteet
rikkinäiset tekstiilit ja kengät
nahka, keinonahka ja kumi

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA

• kierrätyskelpoista jätettä, jota kerätään kiinteistössä
ja joka käy uusien tuotteiden raaka-aineiksi, esim.
- lasipakkaukset
- metalli
- paperi ja kartonkipakkaukset
- biojäte
• vaarallisia jätteitä

• kierrätyskelpoista jätettä, jota kerätään kiinteistössä
ja joka käy uusien tuotteiden raaka-aineiksi, esim.
- lasipakkaukset
- metalli
- paperi ja kartonkipakkaukset
- biojäte
• vaarallisia jätteitä

Lasipakkaukset

Lasipakkaukset

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

• värilliset ja värittömät lasipullot
• värilliset ja värittömät lasipurkit

• värilliset ja värittömät lasipullot
• värilliset ja värittömät lasipurkit

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA

• lasiastioita, esim.
- juomalasit
- uunivuoat
- kahvipannut
- kattiloiden ja pannujen kannet
• kristallilasia
• posliinia ja keramiikkaa
• ikkuna- tai peililasia
• opaalilasia (esim. kosmetiikkapakkauksissa)
• lamppuja
• terveydenhuollon pakkauksia

• lasiastioita, esim.
- juomalasit
- uunivuoat
- kahvipannut
- kattiloiden ja pannujen kannet
• kristallilasia
• posliinia ja keramiikkaa
• ikkuna- tai peililasia
• opaalilasia (esim. kosmetiikkapakkauksissa)
• lamppuja
• terveydenhuollon pakkauksia

tyhjinä, poista korkit ja kannet

tyhjinä, poista korkit ja kannet

Biojäte

Biojäte

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA
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ruoantähteet
hedelmien ja vihannesten kuoret
kalanruodot, luut
jähmettyneet rasvat
kahvin/teen porot, tee- ja suodatinpussit
talouspaperit ja lautasliinat
kasvinosat ja kuihtuneet kukat

ruoantähteet
hedelmien ja vihannesten kuoret
kalanruodot, luut
jähmettyneet rasvat
kahvin/teen porot, tee- ja suodatinpussit
talouspaperit ja lautasliinat
kasvinosat ja kuihtuneet kukat

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA
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•
•
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•

nesteitä ja liemiä tai ruokaöljyjä
tuhkaa ja tumppeja
siivousjätteitä
lääkkeitä
jätöksiä ja eritteitä

nesteitä ja liemiä tai ruokaöljyjä
tuhkaa ja tumppeja
siivousjätteitä
lääkkeitä
jätöksiä ja eritteitä

Pienmetalli

Pienmetalli

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

tyhjinä, puhtaina ja kuivina
säilyke- ja juomatölkit
alumiinivuoat ja -foliot
metallikannet ja -korkit
tuikkukynttilöiden alumiinikuoret
tyhjät ja kuivat maalipurkit
tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise)
pienet metalliesineet, kuten aterimet, sakset,
kattilat ja paistinpannut

tyhjinä, puhtaina ja kuivina
säilyke- ja juomatölkit
alumiinivuoat ja -foliot
metallikannet ja -korkit
tuikkukynttilöiden alumiinikuoret
tyhjät ja kuivat maalipurkit
tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise)
pienet metalliesineet, kuten aterimet, sakset,
kattilat ja paistinpannut

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA

• muovi- ja kahvipusseja
• styroksia tai kuplamuovia
• vaarallisia jätteitä kuten akkuja, paristoja
tai puolityhjiä aerosoli- ja maalipurkkeja

• muovi- ja kahvipusseja
• styroksia tai kuplamuovia
• vaarallisia jätteitä kuten akkuja, paristoja
tai puolityhjiä aerosoli- ja maalipurkkeja

Sekapaperi

Sekapaperi

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA
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•

sanoma- ja aikakauslehdet
mainosposti, esitteet ja vastaavat painotuotteet
puhelin- ja tuoteluettelot
pehmeäkantiset kirjat
kopiopaperit ja tulosteet, värilliset ja värittömät
kaikki kirjekuoret
kovakantiset kirjat kannet poistettuina
valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit
valkoisesta paperista tehdyt paperikassit

sanoma- ja aikakauslehdet
mainosposti, esitteet ja vastaavat painotuotteet
puhelin- ja tuoteluettelot
pehmeäkantiset kirjat
kopiopaperit ja tulosteet, värilliset ja värittömät
kaikki kirjekuoret
kovakantiset kirjat kannet poistettuina
valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit
valkoisesta paperista tehdyt paperikassit

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA
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•
•
•

•
•
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•
•
•

märkiä tai likaisia papereita
pahvia tai kartonkia
ruskeita papereita tai paperikasseja
muoveja
alumiini- tai vahapaperia
voimakkaasti värjättyjä papereita kuten lahjapapereita

märkiä tai likaisia papereita
pahvia tai kartonkia
ruskeita papereita tai paperikasseja
muoveja
alumiini- tai vahapaperia
voimakkaasti värjättyjä papereita kuten lahjapapereita

Toimistopaperi

Toimistopaperi

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

• valkopohjaiset kopio- ja tulostepaperit
• valkopohjaiset ruutupaperit

• valkopohjaiset kopio- ja tulostepaperit
• valkopohjaiset ruutupaperit

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA
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•
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•
•
•

sanoma- ja aikakauslehtiä
värillisiä papereita
liimautuvia muistilappuja
kopiopapereiden kääreitä ja lahjapapereita
kirjekuoria
pahvia ja kartonkia

sanoma- ja aikakauslehtiä
värillisiä papereita
liimautuvia muistilappuja
kopiopapereiden kääreitä ja lahjapapereita
kirjekuoria
pahvia ja kartonkia

Pahvi

Pahvi

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

• aaltopahvi
• ruskea kartonki
• voimapaperi

• aaltopahvi
• ruskea kartonki
• voimapaperi

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA

• märkää ja likaista pahvia

• märkää ja likaista pahvia

Energiajäte

Energiajäte

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

• elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden muovipakkaukset,
joissa on muovilajin tunnus 01, 02, 04, 05, 06 tai 07
• muovikassit ja -kelmut
• kertakäyttöastiat
• styroksi, vaahtomuovi
• valokuvat ja negatiivit
• cd-/dvd-levyt koteloineen
• likaantunut paperi, kartonki tai puu, joka ei kelpaa erilliskeräykseen
• lahjapaperit

• elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden muovipakkaukset,
joissa on muovilajin tunnus 01, 02, 04, 05, 06 tai 07
• muovikassit ja -kelmut
• kertakäyttöastiat
• styroksi, vaahtomuovi
• valokuvat ja negatiivit
• cd-/dvd-levyt koteloineen
• likaantunut paperi, kartonki tai puu, joka ei kelpaa erilliskeräykseen
• lahjapaperit

EI SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA
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•

•
•
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•
•
•

PVC-muovia (tunnistat sen merkinnästä 03)
kontaktimuovia tai ruskeaa pakkausteippiä
alumiinia sisältäviä tuotteita
kahvipaketteja, foliovuorattuja mehutölkkejä
foliovuorattuja sipsipusseja tai -purkkeja
VHS-C- ja värikasetteja
mappeja, muovitaskuja tai piirtoheitinkalvoja

PVC-muovia (tunnistat sen merkinnästä 03)
kontaktimuovia tai ruskeaa pakkausteippiä
alumiinia sisältäviä tuotteita
kahvipaketteja, foliovuorattuja mehutölkkejä
foliovuorattuja sipsipusseja tai -purkkeja
VHS-C- ja värikasetteja
mappeja, muovitaskuja tai piirtoheitinkalvoja

Paristot

Paristot

KÄSITTELE PARISTOJA JA AKKUJA
TURVALLISESTI:

KÄSITTELE PARISTOJA JA AKKUJA
TURVALLISESTI:

• Teippaa käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen navat.
• Laita vuotavat paristot pussiin.

• Teippaa käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen navat.
• Laita vuotavat paristot pussiin.

TEIPPAA!
Teippaa paristot, estä tulipalot!

TEIPPAA!
Teippaa paristot, estä tulipalot!

SER Sähkö- ja
elektroniikkaromu

SER Sähkö- ja
elektroniikkaromu

Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat käytöstä poistetut laitteet,
jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai
aurinkoenergiaa. Myös esim. led-lamput ja valosarjat luetaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi.

Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat käytöstä poistetut laitteet,
jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai
aurinkoenergiaa. Myös esim. led-lamput ja valosarjat luetaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi.

Yleisimpiä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat muun muassa
• kodinkoneet
• kellot
• tietokoneet
• tulostimet
• kännykät
• televisiot
• viihde-elektroniikka
• kamerat
• led-lamput
• valaisimet
• sähkötyökalut
• tarkkailu- ja valvontalaitteet

Yleisimpiä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat muun muassa
• kodinkoneet
• kellot
• tietokoneet
• tulostimet
• kännykät
• televisiot
• viihde-elektroniikka
• kamerat
• led-lamput
• valaisimet
• sähkötyökalut
• tarkkailu- ja valvontalaitteet

Vaarallinen jäte

Vaarallinen jäte

Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka
väärään paikkaan joutuessaan aiheuttaa erityistä vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka
väärään paikkaan joutuessaan aiheuttaa erityistä vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan esimerkiksi
• torjunta- ja desinfiointiaineet
• energiansäästölamput ja loisteputket
• emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
• painepakkaukset, kuten aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee)
• liuottimet, liimat, lakat
• maalijätteet
• akut ja paristot
• jäteöljyt sekä muut öljyiset jätteet
VAARALLINEN
• ajoneuvoakut
• painekyllästetty puu

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan esimerkiksi
• torjunta- ja desinfiointiaineet
• energiansäästölamput ja loisteputket
• emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
• painepakkaukset, kuten aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee)
• liuottimet, liimat, lakat
• maalijätteet
• akut ja paristot
• jäteöljyt sekä muut öljyiset jätteet
VAARALLINEN
• ajoneuvoakut
• painekyllästetty puu

Vaarallisesta jätteestä varoittaa
yhdeksän erilaista varoitusmerkkiä.

Vaarallisesta jätteestä varoittaa
yhdeksän erilaista varoitusmerkkiä.

JÄTE

!

JÄTE

!

