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Kotitaloudessa lajiteltavat, kierrätettävät hyötyjätteet
Toimitetaan hyötyjätepisteisiin (7 kpl:tta, kartalla punaiset pisteet):

PAPERI






sanoma- ja aikakauslehdet
mainokset ja kaikki kirjekuoret
kopiopaperit ja tulosteet, värilliset ja värittömät
uusiopaperit
puhelin- ja tuoteluettelot, pehmeäkantiset kirjat

KARTONKI







aaltopahvi, pahvilaatikot ja ruskea paperi
kartonki-, pahvi- ja paperipakkaukset; esim. muro-, keksipakkaukset, sokeri-, ja jauhopussit,
juomien kartonkiset monipakkaukset
munakennot, pitsalaatikot
muovipinnoitetut käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
kartonkitölkit esim. maito-, mehu- ja pesuainetölkit (myös alumiinilla vuoratut)
wc- ja talouspaperihylsyt

LASI


värillinen ja väritön pakkauslasi, esim.
lasipullot ja –tölkit, poista kannet ja
korkit, kaulusrenkaat ja etiketit saavat
jäädä

Palauta pantilliset pullot kauppaan.
PIENMETALLI






säilyke- ja virvoitusjuomatölkit
tyhjät maalipurkit
tyhjät aerosolitölkit
metallikannet ja –korkit
alumiinivuoat, -kannet, -foliot jne.

Palauta pantilliset juomatölkit kauppaan
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Kiinteistöllä jäteastioihin laitettavat bio-, energia- ja sekajätteet
Kuljetusliike noutaa kiinteistön omistajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella:

SEKAJÄTE (kaatopaikkajäte, noudetaan aina kiinteistöltä)










alumiinia sisältävät pakkaukset, eim. kahvipussit, sipsipakkaukset
vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet
kengät, kumi-, nahka- ja tekonahkatuotteet
posliini, keramiikka, ikkunalasi, peilit
PVC –muovit (03 –merkityt) ja tunnistamattomat muovit, esim. muovilelut ja lelupakkaukset, muovitapetit,
lattianpäällysteet, listat, letkut, putket, kumipohjaiset matot, rukkaset ja käsineet, sadetakit, kerniliinat,
piirtoheitinkalvot, muovimapit ja –kortit
pölynimuripussit, hehkulamput, tupakantumpit, purukumit
elintarvikkeita sisältävät pakkaukset ja suuret luut
videonauhat, C-kasetit, DVD- ja CD-levyt ja niiden kotelot

ENERGIAJÄTE – muovipohjainen jäte sekä tekstiilit (nouto, jos ei hyödynnetä kiinteistöllä)













elintarvikkeiden muovipakkaukset, esim. purkit, pussit, rasiat, kääreet ja alustat
muovituotteet, jotka on merkitty muovilajin osoittavalla tunnuksella 01, 02, 04, 05, 06 tai 07, esim. pullot,
ämpärit, kanisterit. muovikassit
läpivärjätyt kartongit, piirustuspaperit, valokuvat
styroxlevyt, -alustat ja –kotelot
kertakäyttöastiat, myös kartonkiset
likaantuneet kartonkipakkaukset, esim. pitsalaatikot ja jäätelorasiat
puu- ja lastulevypalat; voi olla maalattua, lakattua, puunsuojakäsiteltyä tai muovipinnoitettua
vaatteet, myös sukkahousut (ei nahkaa tai tekonahkaa, ei jalkineita tai sadeasuja)
kodin tekstiilit; verhot, peitteet, tyynyt, liinavaatteet, matot (ei kumipohjaiset)
vaahtomuovit, esim. patjat päällyskankaineen (mieluiten jäteasemalle)
muoviset kevytpeitteet, harsot, verkot
muoviset sidosnauhat, narut ja nauha

Energiajätteeseen ei saa laittaa:






PVC –muovia (tunnus 03)
alumiinia sisältäviä tuotteita, kuten kahvipaketit, foliovuoratut sipsipakkaukset
videonauhoja, C-kasetteja, DVD- ja CD-levyjä ja niiden koteloita
mappeja, muovitaskuja, piirtoheitinkalvoja, kontaktimuovia
vaippoja ja vastaavia hygieniatuotteita

BIOJÄTE –eloperäinen, kompostoituva jäte (nouto, jos ei kompostoida kiinteistöllä)








ruokajäte, hedelmien, juuresten, vihannesten ja kananmunien kuoret, pienet luut
kahvit- ja teenporot suodatinpusseineen
talouspaperi ja paperiset lautasliinat
kukkamulta ja kasvinjätteet
puunlastu ja puru (ei kestopuupuru)
lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet (purut, pelletit yms.)
paperipussi tai sanomalehtipaperi kuivikkeena
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Tuottajavastuunalaiset jätteet, vaaralliset jätteet ja isommat jäte-erät
kuljetetaan jäteasemalle (Teollisuustie 15, Joutsa)

Tarkista aukioloajat jäteasemalta.
SÄHKÖLAITTEET (SER –jäte)
Sähkölaitteisiin lukeutuvat käytöstä poistetut kodinkoneet ja –laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat
sähkövirtaa, akun tai pariston otetaan vastaan maksutta jäteasemalla.
Laitteiden täytyy olla kotitaloustuotteita.
Loisteputket ja –lamput ilman pakkauksia sekä valaisimet ovat kaikille maksuttomia.
Ohjeita tuojalle:
 tuo laitteet ilman pakkauksia
 tuo vain kokonaisia laitteita
 poista pölynimurista pölypussi
 poista valaisimista lamput: loisteputket ja energiasäästö- ja LED –lamput kerätään omaan
keräysastiaan, tavallinen hehkulamppu sekajätteeseen
 poista loisteputkista pahvit
 akut ja paristot voivat jäädä laitteeseen, myös vara-akut
 tulostimien ja kirjoittimien värikasetit voivat jäädä laitteeseen
 laitteissa kiinni olevat sähköjohdot saavat jäädä paikalleen
ISOT JA PAINAVAT TAVARAT
Varmista isojen ja painavien jäte-erien vastaanotto jäteasemalta.
VAARALLISET JÄTTEET
Kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, liimat. lakat, liuottimet, puunsuoja-aineet, öljynsuodattimet, öljyt,
iskunvaimentimet, paristot, akut, jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet, moottorinpesunesteet, torjunta-aineet,
voimakkaat puhdistusaineet jne.
Palauta vaaralliset jätteet aina alkuperäisissä pakkauksissaan, jos mahdollista.
Paristot ja pienakut voi palauttaa niiden myyntipisteisiin.
Vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat koneet, kuten jääkaapit, pakastimet, televisiot, monitorit, loistelamput ja
energiansäästölamput ilman pakkauksia otetaan vastaan sähkölaitteiden keräyspisteissä.
(Apteekit vastaanottavat käytöstä poistetut lääkkeet ja elohopeakuumemittarit.)
ISOT METALLIJÄTTEET
Suurikokoiset metallijätteet tulee toimittaa jäteasemalle itse. Varmista isojen ja painavien metalli- ja rautaromujen
vastaanotto jäteasemalta.
PUU
Kestopuu ja sen puru vastaanotetaan jäteasemalla. Vaneri, lastulevy, laudat, puru, kuitulevyt sekä rikkoutuneet
puuhuonekalut.

4
OHJE

Mikäli kompostointi ei ole mahdollista, risut ja haravointijätteet
tulee kuljettaa Lassila & Tikanojan jäteasemalle (Teollisuustie 15) sen
aukioloaikoina. Vienti maksaa 25 €/m3.

RISUT (niille varatulle paikalle)
Risujätettä ovat kaikki alle ranteen paksuiset puiden oksat ja rungot sekä orapihlajat ja muut
pensasaidat.
Haja-asutusalueella risujätteet voi hävittää polttamalla, ensisijaisesti kompostointi.
HARAVOINTIJÄTTEET (niille varatulle paikalle)
Haravointijätettä ovat puunlehtien, -neulasten ja nurmikon haravoinnista kertyvä jäte. Myös
ruohovartiset kasvit, rikkaruohot juurineen ja kävyt kuuluvat haravointijätteeseen.
Kuormassa ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä, roskia, eikä muutakaan jätettä.
Haravointijätteessä voi olla jonkin verran multaa ja hiekkaa, mutta ei kiviä.
Haja-asutusalueella ensisijaisesti kompostointi.
HUOM. Puusta pudonneet hedelmät eivät kuulu haravointijätteeseen vaan ne ovat biojätettä.
Kerää kaikki vieraskasvilajit , myös niiden lehdet ja juurakot heti paikan päällä jätesäkkiin
siementen varisemisen estämiseksi. Hävitä säkit sekajätteen mukana, jolloin ne päätyvät muiden
jätteiden mukana polttoon.

