
LASI PAKKAUKSET 

Lajittelupaikka: Kierrätyspiste, 
pullonpalautusautomaatti, 
taloyhtiön jäteastia 

.. 1 Lasi pu rkit, lasi pullot,
KYLLA etikettejä tai metallikauluksia ei tarvitse poistaa 

El 
Keramiikkaa, posliinia, savi- tai lasiastioita (sekajäte) 
Kuumuuden kestävää lasia esim. vuoat, kahvi
pannut,juomalasit mikrolautaset (sekajäte) 
Ikkuna lasia tai tuulilaseja Uäteasema) tai 
peilejä (sekajäte) 

•• 

BIOJATE 

Lajittelupaikka: Biojäteastia tai 
kompostori 

KYLLÄ 
Ruoantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret 
sekä kasvinosat 
Kahvinporot ja teen lehdet suodatinpapereineen 
Kananmunankuoret, leivin- ja voi paperi 

El 
Sekajätettä 
Muovia tai muovitettua paperia (energia- tai sekajäte) 
Risuja tai oksia (sekajäte) 
Puutarhajätettä (vain kompostoriin) 
Ulosteita (sekajäte) 

KYLLÄ 

•• 

KERAYSMETALLI 

Lajittelupaikka: 
Kierrätyspiste,taloyhtiön 
jäteastia 

Säilyketölkit 
Pantittomat juomatölkit 
Metalli kannet- ja karkit 
Kattilat ja paistinpannut 
Tyhjät maalipurkit ja tyhjät aerosolit 
Muu pienmetalli 

I 
Isoja metalliesineitä (jäteasema)

El Sähkö- ja elektroniikkaromua Uäteasema) 

KYLLÄ 

•• 

SEKAJATE 

Lajittelupaikka: Kodin tai talo
yhtiön sekajäteastia 

Jäte.jota ei lajitella eikä kerätä erikseen 
Posliini, keramiikka, lasiastiat 
Kumi, nahka, kengät 
Likainen tekstiili 
lmurin pölypussit, tupakantumpit, kissanhiekka, 
terveyssiteet, vaipat ja laastarit 
Jäähtynyt tuhka tiiviisti pakattuna 
Kartonki, pahvi, biojäte, muovi, metalli ja lasi, jos 
ei ole lajittelumahdollisuutta 

El I V�arallis_ia jätteitä kuten lääkkeitä, loistelamppuja
tai akkuJa 

KYLLÄ 

..

KYLLA 

•• 

KERAYSPAPERI 

Lajittelupaikka: 
Kierrätyspiste, taloyhtiön 
jäteastia 

Sanoma- ja aikakausilehdet, mainosposti 
Kirjekuoret (myös ikkunalliset), 
Piirustus- ja kopiopaperit 
Pehmeäkantiset kirjat 

Pahvia, kartonkipakkauksia tai ruskeita paperikasseja 
Märkää ja likaista paperia tai muovikasseja ja naruja 
(energia- tai sekajäte) 

•• •• 

SAHKO-JA 

ELEKTRONIIKKA

ROMU 

Lajittelupaikka: Jäteasemat, 
kauppa,josta laite on ostettu 

Jääkaapit ja pakastimet, liedet ja pesukoneet 
Televisiot, radiot, stereot, pelikonsolit yms. viihde
elektroniikka 
Kihartimet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, 
kahvin- ja vedenkeittimet 
Sähkötoimiset lelut ja urheiluvälineet, sähkötyökalut 
Tietokoneet ja toimistokoneet, puhelimet, valaisimet 

KYLLÄ 

KYLLÄ 

•• 

KERA YSKARTON KI 

Lajittelupaikka: 
Kierrätyspiste,taloyhtiön 
jätepiste

Aaltopahvi, pahvilaatikot, ruskea kartonki 
Kartonkitölkit, muro- ja keksipaketit 
Paperipussit, -kassit ja -säkit 
Pizzalaatikot ja munankennot 

Likaista kartonkia (energia- tai sekajäte) 
Pakkauksissa käytettäviä muoveja tai styroxeja 
(muovipakkaukset) 

•• 

VAARALLINEN JATE 

Lajittelu paikka: Jäteasema, vaaral
lisen jätteen vastaanottopisteet. 
Lääkkeet voi palauttaa apteekkiin. 

Jäteöljyt ja öljynsuodattimet 
Akut ja paristot 
Maalit, liimat ja lakat 
Torjunta-aineet ja myrkyt 
Lääkkeet ja elohopeaa sisältävät mittarit 
Jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet 
Loistelamput ja energiansäästölamput ehjinä 
Spraymaalit ja painepakkaukset 
Hiuslakat, kynsilakat, kynsilakanpoistoaine 
Bensiini, tärpätti ja muut liuottimet 

KYLLA 

MUOVI

PAKKAUKSET 

El 

 

Muoviset elintarvikepakkaukset kuten jogurtti
purkit, voirasiat sekä leikkele-,juusto- ja valmis
ruokapakkaukset 
Muovipullot,- kanisterit ja -purkit litistettyinä 
Muovikassit, -pussit ja -kääreet 
Pienet styroxpakkaukset 

Likaisia muovipakkauksia (energia- tai sekajäte) 
Muita muovituotteita tai esineitä (energia- tai sekajäte) 
Yritysten muovipakkauksia 

POISTOTEKSTI I LIT 

Lajittelu paikka: Jäteasemat 

--1 Puhtaat ja kuivat kodintekstiilit ja vaatteet, kuten
KYLLA takit, housut, hameet ja paidat 

Pyyhkeet, lakanat, pöytäliinat, kaitaliinat 

El 
Likaisia, kosteita, pilaantunutta tai voimakkaan 
hajuista tekstiiliä (energia- tai sekajäte) 
Peittoja, tyynyjä, pehmusteita (energia- tai sekajäte) 
Mattoja (energia- tai sekajäte) 
Laukkuja, vöitä tai kenkiä (sekajäte) 

Älä kompastu olettamuksiin, vaan kysy meiltä ja neuvomme miten kierrätät oikeaoppisesti: neuvonta@lhj.fi 1 (03) 424 2619 lhj.fi 

Lajittelupaikka: 
Kierrätyspiste,taloyhtiön jätepiste




