Energiajäte
Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa.
Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää
hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä on muun muassa kotitalouksissa syntyvä muovijäte.
Energiajätteeseen SAA LAITTAA
muovituotteet, jotka on merkitty muovilajin osoittavalla tunnuksella 01, 02, 04, 05 tai 06
elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin käytetyt muovipakkaukset, myös 07-tunnuksella
merkityt
muovikassit, -pussit ja -kelmut
muoviset ja kartonkiset kertakäyttöastiat
styroksi
vaahtomuovi
valokuvat ja negatiivit
cd/dvd-levyt koteloineen
vaatteet ja tekstiilit, ei kuitenkaan nahkaa tai keinonahkaa, eikä jalkineita ja sadeasuja
sellainen paperi, kartonki ja puu, joka ei kuulu erilliskeräykseen
Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.
Energiajätteeseen EI SAA LAITTAA
PVC-muovia (merkitty tunnuksella 03)
alumiinia sisältäviä tuotteita, kuten kahvipaketit, foliovuoratut mehutölkit, foliovuoratut
sipsipussit ja –purkit
VHS-, C- ja värikasetteja
mappeja, muovitaskuja, piirtoheitinkalvoja, kontaktimuovia, ruskeaa pakkausteippiä
monia rakentamisessa käytettyjä muoveja, kuten tapetit, lattiapäällysteet, listat, putket,
letkut
vaippoja ja vastaavia hygieniatuotteita

Biojäte
Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa.
Biojätettä on eloperäinen, maatuva, kiinteä aines.
Biojätteeseen SAA LAITTAA
ruoantähteet, pilaantuneet elintarvikkeet
kuoret ja perkeet
kiinteät rasvat
kahvin ja teen porot, teepussit ja suodatinpaperit
talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat
kasvinosat ja kuihtuneet kukat: pienissä määrin haravointijätettä ja haketettua risua
lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet (purut, pelletit yms.)
Pakkaa biojäte kompostoituvaan pakkaukseen. Pakkaamiseen käyvät:
sanomalehtipaperi
paperipussi
kartonkipakkaus (esim. muropak., ei kuitenkaan maitotölkki tai muu muovitettu pakkaus)
ikkunaton kirjekuori
kaupasta ostettava biojätepussi
Pakkaa kotona ruokaöljy suljettuun muovipulloon ja hävitä sekajätteenä. Pienet määrä voi imeyttää
talouspaperiin ja laittaa biojätteeseen. Ammattikeittiöissä ruokaöljyt voidaan kerätä erikseen.
Biojätteeseen EI SAA LAITTAA
ruokaöljyjä ja muita juoksevia rasvoja > tiiviissä muoviastiassa sekajätteeseen
nesteitä, liemiä > viemäriin
vaippoja, terveyssiteitä ja muita hygieniatuotteita (ei myöskään biohajoavia) >
sekajätteeseen
muovikasseja ja -pusseja > seka- tai energiajätteeseen
maito- ja mehutölkkejä > kartonkiin
lääkkeitä > apteekkiin
kissanhiekkaa (hiekka, savi, bentoniitti tms.) > sekajätteeseen
kissan- tai koiran jätöksiä > sekajätteeseen
purukumia, tuhkaa, tupakantumppeja > sekajätteeseen
Vinkkejä vaivattomaan kierrätykseen:
Valuta liemet ja nesteet viemäriin. Jos mahdollista, anna märkien jätteiden kuivahtaa ennen
biojätepussiin laittamista.
Laita biojätepussin pohjalle silputtua munakennoa, talouspaperia tai sanomalehteä liikaa
kosteutta imemään.
Biojätettä voit myös kerätä muoviastiaan tai -pussiin, jonka tyhjennät paperipussiin vasta
poisvientihetkellä.
Hyvä teline biojätepussille on kosteutta haihduttava ja ilmava esimerkiksi reiällinen
muovikori.

Paperi
Keräysastiat taloyhtiön itäpäädyn häkkivarastossa.
Kotona tai työpaikalla postiluukusta tai -laatikkoon tuleva paperi sekä kirjoittamiseen ja tulostukseen
käytettävä paperi käy paperinkeräykseen.
Paperinkeräykseen SAA LAITTAA
sanoma- ja aikakauslehdet
mainosposti, esitteet ja muut vastaavat painotuotteet
puhelin- ja tuoteluettelot
pehmeäkantiset kirjat
kopiopaperit ja tulosteet, värilliset ja värittömät
valkoiset piirustus ja lehtiöpaperit
valkoisesta paperista tehdyt paperikassit
kirjekuoret (myös ikkunalliset)
Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa.
Kaiken materiaalin tulee olla puhdasta ja kuivaa.
Paperinkeräykseen EI SAA LAITTAA
märät tai likaiset paperit
pahvit tai kartongit
ruskeat paperit tai paperikassit
muovit
alumiini- tai vahapaperit
voimakkaasti värjätyt paperit kuten lahjapaperit

Kartonki ja pahvi
Keräysastiat taloyhtiön itäpäädyn häkkivarastossa.
Kartonkiin kuuluu kaikki kodeista, suurtalouksista ja toimistoista kertyvät erilaiset paperi-, kartonki- ja
pahvipakkaukset.
Kartonkikeräykseen SAA LAITTAA
kartonkiset nestepakkaukset; esim. maito- ja mehutölkit, myös alumiinivuoratut
kuivien tuotteiden kartonki-, pahvi- ja paperipakkaukset, esim. muro ja -keksipakkaukset,
sokeri- ja jauhopussit, leivoslaatikot ja munakennot, juomien kartonkiset monipakkaukset,
esim. sixpackit
pizzalaatikot, myös hieman rasvaiset
WC- ym. paperihylsyt
muovipinnoitetut käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
kaikki paperikassit
aaltopahvilaatikot
Huuhtaise likaiset nestepakkaukset ja valuta ne kuiviksi.
Litistä pakkaukset ja pakkaa ne sisäkkäin.
Niittejä, paperiliittimiä tai pakkausteippejä ei tarvitse poistaa.
Kartonkikeräykseen EI SAA LAITTAA
likaisia ja huuhtelemattomia pakkauksia
muovikasseja ja -rasioita
styroksia
runsaasti painoväriä ja teippiä sisältäviä pinnoitettuja lahjapapereita

Lasi
Keräysastia taloyhtiön itäpäädyn häkkivarastossa.
Lasinkeräykseen SAA LAITTAA
lasipulloja ja -purkkeja
Huuhtaise likaiset lasipakkaukset kylmällä vedellä.
Lajittele värittömät ja värilliset lasipakkaukset omiin säiliöihinsä.
Poista korkit ja kannet. Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa.
Lasinkeräykseen EI SAA LAITTAA
posliinia ja keramiikkaa
ikkunalasia
peililasia
autonlasia
kuumuutta kestävää lasia (uunivuoat, kahvipannut, juomalasit)
opaalilasia (esimerkiksi joissain kosmetiikkapakkauksissa)
kristallia
hehkulamppuja
Yläpuolella luetellut lasilaadut kuuluvat sekajätteeseen, koska ne eivät sovellu samaan
hyödyntämisprosessiin pullojen ja purkkien kanssa. Pakkaa särkynyt ikkuna- ja peililasi tms. esimerkiksi
pahviin ja erilliseen muovisäkkiin turvallisuussyistä ennen kuin laitat sen jäteastiaan.

Metalli
Pienmetallia ovat pääasiassa erikseen kerättävät metallipakkaukset. Metalliromuun kuuluvat isommat
metalliset esineet.
Keräysastia taloyhtiön itäpäädyn häkkivarastossa.
Pienmetallin keräykseen SAA LAITTAA
säilyke- ja juomatölkit
alumiinivuoat ja -foliot
metallikannet ja -korkit, tuikkukynttilöiden metallikuoret
tyhjät ja kuivat maalipurkit
tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise)
pienet metalliesineet, kuten saranat, ruuvit, ruokailuvälineet
Huuhtaise elintarvikkeita sisältäneet metallipakkaukset kylmällä vedellä jäämien poistamiseksi.
Missä pienmetallia kerätään
palautustölkit kauppaan tai Alkoon
HSY:n alueelliset kierrätyspisteet (katso kierrätyspistehaku). Kierrätyspisteiden
pienmetallisäiliöiden suuaukon halkaisija on 20 cm.
Sortti-asemat ja Munkinmäen jäteasema
muita keräyspisteitä: L&T:n pienmetallin keräyspisteet
pienmetallia kerätään vapaaehtoisesti kiinteistöillä
1.1.2014 alkaen keräysvelvollisuus kiinteistöltä, mikäli asuinhuoneistoja on vähintään 20 tai
metallipakkauksia syntyy yli 50 kg viikossa
Metalliromun keräykseen SAA LAITTAA
polkupyörät: katso vastaanottajia kohdasta muualla verkossa
kattilat, paistinpannut
pellit ja räystäskourut
huonekalujen metalliosat
metalliputket ja -kaapelit
puulämmitteiset kiukaat
metalliset koneet ja laitteet (polttoaineet ja öljyt poistettava)
puhtaat ja avonaiset tynnyrit
Metallinkeräykseen EI SAA LAITTAA
vaarallisia jätteitä eli ongelmajätteitä, kuten akkuja, paristoja ja maalipurkkeja, joissa on
maalia
sähkölaitteita, kuten pesukoneita, sähköliesiä, kylmälaitteita, televisioita ja atk-laitteita

