NÄIN LAJITTELET KOTITALOUSJÄTTEET

Sekajäte
Kyllä kiitos

• likaiset elintarvikepakkaukset
• rikkinäiset
muovitavarat
• tuhka ja
tupakantumpit
• vaipat ja
terveyssiteet
• lemmikkien jätökset
• pölynimuripussit

Ei kiitos

• hyötyjätteet
• rakennus- ja
remonttijätteet
• isot esineet,
huonekalut
• sähkö- ja
elektroniikkaromut
• vaaralliset jätteet

Kyllä kiitos

• perkuujätteet ja
kuoret
• suodatinpaperit,
kahvinporot,
teepussit
• talouspaperit,
lautasliinat
• ruuantähteet
• kukkamullat

Ei kiitos

Kartonkipakkaus

Muovipakkaus

Biojäte
• nesteet
• lemmikkien jätökset
• isot luut
• biohajoavat
pakkaukset ja
kertakäyttöastiat
• purukumit
• tuhka ja
tupakantumpit

Kyllä kiitos

Ei kiitos

• kotitalouden
• likaiset muovityhjät, puhtaat ja
pakkaukset
kuivat muovi• sekajätteet
pakkaukset
• muut muovi• pesuainepakkaukset tuotteet (esim.
• muovipussit
ämpärit, lelut) tai
• tuubit ja putkilot
yritysten muovi• PVC- ja styroxpakkaukset
pakkaukset (ei
rakentamisen styrox)

Kyllä kiitos

• pahvilaatikot
• maito- ja mehutölkit
• muro- ja
keksipaketit
• pizzalaatikot,
munakennot
• wc- ja talouspaperihylsyt
• paperipussit ja
-kassit

Ei kiitos

• märät tai likaiset
pahvit ja kartongit
• styroksit ja muovit
• muovipussit
Muista litistää
kartonkipakkaukset.

Vaarallinen jäte:
Mustankorkean jätekeskus,
Laukaan pienjäteasema sekä
keräyskontit kierratys.info

Kyllä kiitos

• tyhjät lasipullot
• tyhjät lasipurkit
Muista poistaa
korkit ja kannet.

Ei kiitos

• terveydenhuollon
pakkaukset (esim.
nestepullot ja
ampullit)
• lasi- ja posliiniastiat
• kristallit
• lamput ja valaisimet
• ikkuna- ja peililasit

Paperi

Metalli

Lasipakkaus
Kyllä kiitos

• säilyketölkit,
metallikannet
• pantittomat 		
juomatölkit
• alumiinifoliot
• tuikkukynttilöiden
kuoret
• aterimet ja kattilat

Ei kiitos

• vaaralliset jätteet
• paristot
• kaasupullot
• isot metallijätteet

Lisätietoja ja asiakaspalvelu: www.mustankorkea.fi

Kyllä kiitos

• sanoma- ja
aikakauslehdet
• mainokset ja
esitteet
• toimistopaperit ja
kopiopaperit
• kirjekuoret

Ei kiitos

• märät tai likaiset
paperit
• paperikassit,
jauhopussit ja muut
vastaavat
pakkaukset
• kartonkipakkaukset
• lahjapaperit

Kaikki jätteiden keräyspisteet: www.kierratys.info

Sähkölaitteet (SER):
Mustankorkean jätekeskus,
Laukaan pienjäteasema sekä
tuotteita myyvät liikkeet
Paristot ja pienakut:
myyntipaikat (teippaa navat)
Lääkejäte:
apteekit

