LAJITTELUSTA JA
EKOPISTEIDEN
SIJAINNISTA SAAT
LISÄTIETOJA JÄTEYHTIÖN
NETTISIVULTA
VIEREMÄ
SONKAJÄRVI

KIURUVESI

VALTIMO
RAUTAVAARA

IISALMI

Se alkaa
Sinusta.

NURMES
LIEKSA

LAPINLAHTI
PIELAVESI

JUUKA

KEITELE
SIILINJÄRVI

TERVO
VESANTO
KONNEVESI

JUANKOSKI
KAAVI
POLVIJÄRVI

KUOPIO

KONTIOLAHTI

TUUS- OUTONIEMI KUMPU

RAUTALAMPI
SUONENJOKI

ILOMANTSI

LIPERI

JOENSUU

KODIN
LAJITTELUOPAS

PIEKSÄMÄKI
Ylä-Savon Jätehuolto Oy
p. 017 743 379, www.ylasavonjatehuolto.fi
Jätekukko Oy
p. 017 3680 152, www.jatekukko.fi

MIKKELI

Puhas Oy
p. 013 318 198, www.puhas.fi

Kiitos kun lajittelet!

Metsäsairila Oy
p. 044 722 2300, www.metsasairila.fi

JÄTTEESTÄ ENERGIAA
JÄTTEESTÄ
RAAKA-AINEEKSI
Huolellisesti lajiteltuna jätteet ohjautuvat oikeisiin käsittelypaikkoihin ja jätemateriaalia on mahdollista käyttää mm.
teollisuuden raaka-aineena, uusien tuotteiden valmistuksessa.

HUOMIOI JÄTTEEN
VAARALLISUUS

Jätteet, joita ei voi kierrättää uusien tuotteiden materiaalina,
hyödynnetään Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa kaukolämmön
ja sähkön tuotannossa.

SEKAJÄTE ENERGIAKSI

• Muovit ja styrox
• Likaiset pahvit, paperit ja muovipakkaukset
• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
• Hygieniatuotteet
• Käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja kodin tekstiilit
• Pölypussit ja siivousjätteet
• Tupakantumpit ja tuhka
• Purukumi
• Lemmikkieläinten kuivikkeet
• Pienet puuperäiset jätteet

TYKKÄ Ä
MEIS
ME
ISTÄ
TÄ

Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä
voivat olla haitallisia tai vaarallisia ihmisille ja ympäristölle.

Pysy ajan hermolla jäteasioista ja käy tykkäämässä:
facebook.com/yhteinenjuttu.

Jätteiden hyödyntämisen ja turvallisen käsittelyn tärkein edellytys
on, että vaaralliset jätteet lajitellaan pois muiden jätteiden joukosta
ja toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.

Testaa yhteinenjuttu.fi-nettisivulla, millainen jätteen vähentäjä
olet! Sivulla opastetaan jätteen vähentämisessä ja lajittelussa.

Jäteyhtiösi on järjestänyt jokaiseen osakaskuntaan koti- ja
maatalouksien vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat.

Mukana Yhteisessä jutussa ovat Jätekukko Oy, Puhas Oy, Metsäsairila Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

MITÄ JÄTTEITÄ SINÄ LAJITTELET ARJESSASI?
VIE KOMPOSTORIIN TAI BIOJÄTTEEN KERÄYSASTIAAN

BIOJÄTE

LAJITTELE OIKEIN JA VIE KERÄYKSEEN

• Ruuantähteet
• Hedelmien ja
vihannesten kuoret
• Kahvinporot, teepussit
• Talouspaperit
• Kukkamulta, kasvit
Valuta nesteet. Pakkaa biojäte ennen
keräysastiaan laittamista, älä käytä muovia.

VAARALLINEN JÄTE

VIE KIINTEISTÖN HYÖTYJÄTEASTIAAN TAI EKOPISTEELLE

PARISTOT JA
PIENAKUT

Jäteyhtiön järjestämiin
vastaanottopisteisiin
kotitalouksista veloituksetta
• Kovettumattomat maali-,
liima- ja lakkajätteet,
myös näiden aerosolipullot
• Liuottimet kuten tärpätti,
tinneri ja asetoni
• Uudenvuoden tinat
• Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet
(esim. trasseli) ja öljynsuodattimet
• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
sekä niiden pakkaukset
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Myrkyt ja desinfiointiaineet

Myyntipisteisiin
kotitalouksista veloituksetta
• Teippaa virtanavat piiloon
nappiparistoista sekä muista
litiumparistoista ja -akuista,
jotka tunnistat Li-alkuisesta
merkinnästä.
• Pussita vuotaneet paristot.

PAPERI
•
•
•
•
•

Sanoma- ja aikakauslehdet
Mainokset
Kirjekuoret
Kopiopaperit
Puhelinluettelot ja kirjat

Vie paperi keräykseen irrallaan.
Niittejä tai klemmareita ei
tarvitse poistaa.

SÄHKÖLAITTEET

LÄÄKEJÄTE

Myyntipisteisiin uuden laitteen
oston yhteydessä tai jätekeskukseen, jäteasemalle sekä
muihin tuottajayhteisöjen
hyväksymiin vastaanottopaikkoihin
kotitalouksista veloituksetta

Apteekkeihin
kotitalouksista veloituksetta
• Tabletit omissa liuskoissaan tai
irrallisina läpinäkyvässä pussissa
• Jodia sisältävät lääkkeet
sekä solusalpaajat omissa
pakkauksissaan
• Nestemäiset lääkkeet, voiteet
ja suihkepullot omissa
pakkauksissaan
• Elohopeakuumemittarit
pakattuina
• Neulat ja piikit pakattuina

• Kaikki verkkovirralla, akulla tai
paristolla toimivat laitteet
• Jääkaapit, pakastimet
• TV:t, tietokoneet
• Pölynimurit, kahvinkeittimet,
puhelimet, radiot
• Loisteputket, energiansäästölamput, led-lamput

LASI JA
KERAMIIKKA
•
•
•
•
•

KARTONKI
• Maito- ja mehutölkit
• Keksipaketit, jauhopussit,
pizzalaatikot
• Juomapakkausten kääreet
• Pahvilaatikot
Huuhtele likaiset pakkaukset.
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

METALLI
•
•
•
•

Lasiastiat
Uunivuoat
Posliini
Keramiikka
Tasolasi

Lasipullot ja -purkit Rinki-ekopisteelle.

Metallipurkit, -korkit ja -kannet
Alumiinifoliot
Tuikkujen ja ulkotulien kuoret
Tyhjät ja kuivat maalipurkit,
kotitalouden pienmetalli

Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.
Vie isot metalliromut
jätekeskukselle tai -asemalle.

VIE EKOPISTEELLE

TUNNISTA VAARAN MERKIT
Oheiset merkit tuotteessa kertovat, että kyse on vaarallisesta jätteestä.
Aina merkkiä ei ole, joten vaaralliset jätteet on opittava tuntemaan.
Ole valppaana!

TEKSTIILIT
Välittömästi
myrkyllinen

Syttyvä

Hapettava

Vakava
terveysvaara

Syövyttävä

Ympäristölle
vaarallinen

Terveyshaitta

Paineenalaiset
kaasut

Räjähtävä

• Vaatteet
• Kengät
• Kodintekstiilit
Vain ehjät ja puhtaat tekstiilit
pussiin suljettuna.
Laita käyttökelvottomat tekstiilit
sekajätteeseen.

MUOVIPAKKAUKSET
Tyhjät ja puhtaat muovipakkaukset
Rinki-ekopisteelle.
Katso tarkemmat muovin
lajitteluohjeet www.rinkiin.fi

