
LAJITTELUOHJEET

Nämä lajitNämä lajitteluohjeet on tehty niin, että niitä voidaan 
käyttää joka puolella Suomea.  Niissä jokainen jäte-
jae on omana osa-alueenaan, joten yrittäjä voi valita 
niistä itselleen heillä käytössä olevat ja kerättävät 
jätejakeet. Jokaisella jätejakeella on oma värinsä, jol-
loin lajittelusta tulee helpompaa. Tätä on helppo 
vielä korosta valitsemalla pussin tai astian väri 
samaksi, kuin lajitteluohjeen teemaväri on.



ENERGIAJÄTE

SAA LAITTAA:
-Pakkausmuovi ( ei PVC, tunnus 03)
-Likaiset paperit ja kartongit
-Puupakkaukset
-Styroksi
--Paperipyyhkeet
-Vaatteet
-Kertakäyttöastiat
-Lahja-ja käärepaperit

EI SAA LAITTAA:
-Biojäte
-Kyllästetty puu
--Metalli
-Lasi 
-PVC-muovi (tunnus 03)
-Vaaralliset jätteet

SEKAJÄTE

SAA LAITTAA:
-Alumiinia sisältävät pakkaukset (esim. 
sipsi- ja kahvipakkaukset)
-Vaipat, siteet ja muut käytetyt hygienia-
tuotteet
-Kengät, kumi-, nahka- ja tekonahkatuot-
teet
-PVC-muovit ja kaikki tunnistamattomat 
muovituotteet
-Peilit, posliini, keramiikka, ikkunalasi ja la-
siastiat
-Tupakantumpit, purukumit ja jäähdytetty 
tuhka pakattuna
-Biojäte, mikäli ei ole erillistä keräystä
-Kissan tai koiran jätökset

BIOJÄTE

SAA LAITTAA:
-Ruuantähteet
-Kiinteät rasvat 
-Kahvin porot, teepussit
 ja suodatinpaperit 
--Pehmopaperit, kuten talouspaperit, 
lautasliinat, nenäliinat, käsipyyhkeet 
-Kasvinosat ja kuihtuneet kukat

EI SAA LAITTAA:
-Ruokaöljyjä ja muita juoksevia rasvoja 
-Nesteitä ja liemiä 
-Vaippoja tai terveyssiteitä
(ei (ei myöskään biohajoavia) 
-Muovikasseja ja -pusseja 
-Maito- ja mehutölkkejä 
-Lääkkeitä 
-Kissan- tai koiran jätöksiä 
-Purukumia, tuhkaa, tupakantumppeja 

KERÄYSPAPERI

SAA LAITTAA:
-Sanoma- ja aikakausilehdet
-Mainokset ja esitteet
-Värilliset paperit
-Uusiopaperi
--Kirjekuoret (myös ikkunalliset)

EI SAA LAITTAA:
-Kertakäyttöastiat
-Ruskeat paperikassit
-Lahja- ja käärepaperit
-Kartonkipakkaukset
-Pahvit
--Muovit

PANTILLISET PULLOT
-Muovipullot ja metallitölkit, joissa on pant-
timerkintä



KUIVAJÄTE                                           

SAA LAITTAA:
-Muovi ja styroksi
-Vaipat ja vatteet
-Nenäliinat ja käsipyyhepaperit
-Posliini ja keramiikka
-Lamput ja juomalasit-Lamput ja juomalasit

EI SAA LAITTAA:
-Biojäte
-Hyötyjätteet
-Vaaralliset jätteet
-Sähkö ja elektroniikka
-Rakennusjätteet

LASINKERÄYS

SAA LAITTAA:
-Lasipullot ja purkit 

EI SAA LAITTAA
-Kuumuutta kestävä lasi eli 
erilaisia uunivuokia yms.
--Juomalasi
-Kristalli
-Posliini ja keramiikka
-Ikkunalasi
-Peililasi
-Lamput

 METALLIT

-Säilyke- ja juomatölkit
-Alumiinivuoat ja – foliot
-Metallikannet ja –korkit
-Tuikkujen metallikuoret
-Pienet metalliesineet (alle 20cm)

PPalautustölkkejä ei kannata 
laittaa metallinkeräykseen, 
vaan pantillisten pullojen
 joukkoon.
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ENERGY WASTE

YES:
-Plastic packaging (not PVC, code 03)
-Unclean paper and cardboard
-Styrofoam
-Tissue paper
--Clothes
-Disposable plates and cups
-Gift wrap and wrapping paper

NO:
-Biowaste
-Saturated wood
-Metal
--Glass
-PVC-plastic(code 03)
-Hazardous waste
-Toiletries

MIXED WASTE

YES:
-Packages with aluminium (e.g. crisp pack-
ets and coffee bags)
-Nappies, sanitary towels and others used 
toiletries
-Shoes, rubber, leather and composition 
leather products
-PVC-plastic and unidentiable plas-
ticproducts
-Mirrors, porcelain, ceramics and window-
pane 
-Cigarette butts, chewing gums, cooled 
and packed ash
-Biowaste, if there is no biowaste reveiver
-Cat and dog droppings

BIOWASTE

YES:
-Leftovar food
-Solid fat
-Coffee grounds, tea bags
and lter papers
-Nap-Napkins and tissue paper 
-Withered plants and owers

NO:
-Cooking or frying oils
-Liquids 
-Nappies or sanitary towels
-Plastic bags 
-Dai-Dairy and juice cartons 
-Medical supplies
-Cat or dog droppings
-Cigarette butts, chewing gums or ash

WASTE PAPER

YES:
-Newspapers
-Posters and brochures
-Coloured paper
-Recycled paper
-E-Envelopes

NO:
-Dispolable plates and cups
-Brown paper bags
-Gift wrap or wrapping paper
-Paperboard packages
-Cardboard
--Plastic

CONTAINERS WITH DEPOSIT AND REFUND
-Plastic bottles and metal cans with a de-
posit symbol



DRY WASTE                                           

YES:
-Plastic and styrofoam
-Nappies and textiles
-Tissue paper and napkins
-Porcelain and ceramics
-Lig-Light bulbs and glass dishware

NO:
-Biowaste
-Reusable waste
-Hazardous waste
-Electricity and electonic equip-
ment
-Construction waste

BOTTLE BANK

YES:
-Glassbottles and jars

NO:
-Heat-resistant glass, e.g. baking 
dishware
-D-Drinking glasses
-Crystal
-Porcelain or ceramics
-Window glass
-Mirror glass
-Lamps

METAL

-Cans
-Aluminium foil and cookware
-Metal caps and lids
-Metal cups of tealight candles
-Small metal i-Small metal items (less than 
20cm)

Please place reusable cans in 
bottle containers for deposit 
refund.
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