Jätteiden lajitteluohjeet
Poltettava jäte

ASTIAT KIINTEISTÖSSÄ

ENTINEN SEKAJÄTE = NORMAALI ASUMISESSA SYNTYVÄ TALOUSJÄTE
KYLLÄ:
- muovit, esim. leipäpussit, muovirasiat, elintarvikepakkaukset
- biojätteet (jos ei keräysastiaa)
- kahvipaketit, sipsipussit, kissan- ja koiranruokapussit
- rikkinäiset kengät, vaatteet ja muut käyttökelvottomat tekstiilit
- vaipat, terveyssiteet, tamponit, kondomit, vanupuikot
- pölypussi, vaahtomuovit, tupakantumpit
- meikit, muoviset pesuaine- ja voidepurkit, hammastahnatuubit
- likaiset paperit ja kartongit
- kumi- ja nahkatuotteet, lahjapaperit, alumiinipinnoitettu paperi (esim. jäätelötuutin käärepaperi)
EI SAA LAITTAA:
- vaarallisia jätteitä tai sähkölaitteita
- hyötyjätteitä (paperi, kartonki, metalli, lasi, puu- ja puutarhajäte)
- rakennus- ja purkujätettä
- kaatopaikkajätettä, (esim. keramiikka, joustinpatjat, kuormaliinat, hehkulamput jne.)
- nestemäisiä jätteitä tai lietteitä, käymälä- ja erityisjätteitä
- moottoriajoneuvon renkaita
- kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
- palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä kuten kuumaa tuhkaa
- esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tms. syyn takia saattavat vahingoittaa jätteen
tuojaa, keräysvälineen käsittelijää tai käsittelypaikan työntekijöitä taikka voivat vahingoittaa
keräysvälinettä, jäteautoa tai käsittelylaitteita.

Kaatopaikkajäte
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KAATOPAIKKAJÄTE ON SEKALAISTA JÄTETTÄ, JOTA EI VOIDA HYÖTY KÄYTTÄÄ EIKÄ POLTTAA. SITÄ EI VOI
LAITTAA EKOPISTEIDEN KERÄYSASTIOIHIN EIKÄ POLTETTAVAN JÄTTEEN ASTIAAN.
Kaatopaikkajäte haetaan kiinteistöiltä vuosittain järjestettävällä keräyskierroksella.*
KYLLÄ:
- ikkunalasit, peililasit, kristallit, kaakelit, keramiikkajäte
- lasiesineet
- sulakkeet
- hehku- ja halogeenilamput
- tuhkat
EI SAA LAITTAA:
- tavanomainen kotitalousjäte
- hyötyjätteet kuten lasiset pakkausmateriaalit kuten pullot ja purkit, pienmetalli
- biojäte
- moottoriajoneuvojen renkaat (palautetaan renkaita myyviin liikkeisiin)
* Kukin jätteenkuljetusyritys ilmoittaa asiakkailleen keräyskierroksen ajankohdan vuosittain. Mikäli
kaatopaikkajätteen seassa on teräviä esineitä, ne on pakattava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa
jätteenkuljettajalle!

Biojäte
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Biojätettä ovat kaikki eloperäiset, maatuvat ainekset.
KYLLÄ:
- hedelmien, vihannesten, juuresten ja kananmunien kuoret
- marjojen, hedelmien ja kalojen perkuujätteet
- ruoantähteet, kahvin tai teen porot suodatinpapereineen
- käytetyt talouspaperit, nenä- ja lautasliinat, leivinpaperi
- kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet
- kukkamulta, kasvinosat ja kuihtuneet kukat
- pahviset kananmunakennot
- lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet
EI SAA LAITTAA:
- tupakantumpit, imurin pölypussit
- muovikassit, muovitetut paperit, vaipat
- maito- ja mehutölkit, viili- ja jogurttipurkit
- tekstiilit, kumi, nahka, lasi, posliini
- säilyketölkit, kannet, pullonkorkit
Biojätteen lajittelu on tärkeää, koska kaatopaikalle sekajätteen seassa kulkeutuva biojäte mätänee ja
tuottaa metaania. Metaani on yksi haitallisimmista ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kaasuista eli ns.
kasvihuonekaasuista.
Biojäte kerätään keittiössä omaan astiaan ja viedään kiinteistön biojäteastiaan. Biojäte pakataan esim.
sanomalehteen, paperipussiin tai kaupasta ostettavaan biojätepussiin, jotta astia ei likaannu tai jäädy.
Valuta nesteet viemäriin ennen pakkaamista, jotta jätteestä ei tule liian märkää.

Paperi
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KYLLÄ:
- Pääsääntönä: Kaikki postin kautta kotiin tulleet paperit
EI SAA LAITTAA:
- Märkä tai likainen paperi,
- Pehmo- ja alumiinipaperi
- Muovitettu paperi
- Pahvi, kartonki, ruskeat paperikassit
- Munakennot

Kartonki
KYLLÄ:
- Maito- ja mehutölkit (huuhdeltuina)
- Muro- ja keksipaketit, paperipussit, talouspaperihylsyt
- Puhdistetut paperipohjaiset kertakäyttöastiat
- Kananmunakennot
- Aaltopahvipakkaukset, ruskea paperi
EI SAA LAITTAA:
- Keräyspaperi
- Likaiset tai huuhtelemattomat pakkaukset
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SEURAAVIEN JÄTÄLAJIEN OSALTA KERÄYSASTIOITA
KIINTEISTÖSSÄ EI OLE – ASUKKAAT TOIMITTAVAT ITSE KO.
JÄTTEET NIIDEN KERÄYSPISTEISIIN:

Pienmetalli
- Säilyke- ja juomatölkit
- Pienet metalliastiat
- Kattilat
- Paistinpannut
- Alumiinivuoat, foliot,
- Tuikkukuoret
- Pienet metalliesineet
Pienmetalli ekopisteiden metalliastiaan, suuret metalliesineet ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään.

Lasi
- Kaikenväriset pakkauslasit, kuten lasipullot ja –purkit (ilman korkkeja ja kansia!)

Lääkejätteet
Lääkejätteet ovat vaarallista jätettä. Lääkejätteet on aina pidettävä erillään poltettavasta jätteestä ja niitä ei
saa päästää viemäriin, koska se vaikeuttaa jäteveden puhdistusta, kuormittaa vesistöä ja aiheuttaa
ongelmia luonnoneläimille.
Lääkejätteitä vastaanottavat veloituksetta kaikki toimialueemme apteekit.

Sähkölaitteet
Käytöstä poistetut sähkölaitteet tulee pitää aina erillään muusta jätteestä. Sähkölaitteita ovat kaikki
sähköllä tai paristoilla toimivat laitteet.
Kuntalaisten kaikenlaisia ja -kokoisia sähkölaitteita vastaanotetaan veloituksetta vastaan ekoasemilla,
Jätekeskus Jäkälässä, Kemin Monitarmossa ja Tornion EkoTerminalissa.

Käytettyjä paristoja ja pienakkuja vastaanottavat niitä myyvät liikkeet.
Lisäksi kaupat, jotka myyvät sähkölaitteita, vastaanottavat rajoitetusti kuntalaisten käytettyjä
sähkölaitteita. Lisää kauppojen vastaanottovelvollisuudesta osoitteesta: http://www.serkierratys.fi/

Vaarallinen jäte
Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet on aina eroteltava muista jätteistä ja toimitettava
lähimmälle ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään.

