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PAKKAUSMUOVI
Kelpaa muovinkeräykseen:
Kotitalouden tyhjät, puhtaat ja kuivat  
muovipakkaukset.

 � elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, 
kuten jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, 
juusto- ja valmisruokapakkaukset, korkit 
ja kannet irrallaan 

 � pesuaine-, shampoo- ja saippuapak-
kaukset

 � muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mielui-
ten litistettynä

 � muovikassit, -pussit ja -kääreet
 � muovituubit ja -putkilot
 � pakkausstyroxit (EPS-pakkaukset)

Ei kelpaa muovinkeräykseen:
 � likaiset muovipakkaukset tai sekajäte
 � PVC-pakkaukset
 � muut muovituotteet  
tai yritysten pakkausjäte

PAKKAUSLASI
Kelpaa lasinkeräykseen: 

 � lasipullot ja -purkit
Huuhtele pullot ja purkit. Poista kannet ja korkit. 
Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa.

Ei kelpaa lasinkeräykseen:  
 � terveydenhuollon pakkaukset, kuten 
injektionestepullot ja -ampullit

 � muovi missään muodossa 
 � posliini, keramiikka
 � lasiastiat (juomalasit, uunivuoat, kahvi-
pannut, kattiloiden ja pannujen kannet)

 � kristallilasi, opaalilasi, ikkunalasi, peililasi
 � lamput tai valaisimet

PIENMETALLI
Kelpaa metallinkeräykseen: 

 � huuhdellut ja litistetyt metallipurkit ja 
-tölkit

 � alumiinivuoat, -foliot ja -kannet, tuikkujen 
ja ulkotulien kuoret 

 � metallikorkit ja -kannet  
 � pienimuotoinen kotitalouksien metallijäte  
 � tyhjät maalipurkit
 � paineettomat aerosolipullot

Vinkki: avaa säilyketölkki molemmista päistä, 
niin se litistyy helposti polkemalla päälle.

JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEITA KANGASNIEMELLÄ
Ei kelpaa metallinkeräykseen:  

 � isot metalliromut ja sähkölaitteet  
(vie jäteasemalle)  

 � öljyä tms. vaarallista jätettä sisältävä 
metalli (vie jäteasemalle)  

 � muovi, lasi tms. jäte  
 � akut, patterit (vie jäteasemalle) 
 � bensaa tms. sisältävät purkit (vie 
jäteasemalle) 

Kotitaloudesta tulevien vaarallisten jätteiden 
pienerät ovat toistaiseksi maksuttomia jätease-
malle vietynä.

KERÄYSPAPERI 
Kelpaa keräyspaperiin:  

 � sanoma- ja aikakauslehdet  
 � mainokset ja esitteet, pehmeäkantiset 
kirjat

 � kopio- ja atk-paperit 
 � kirjekuoret (myös ikkunalliset)  

Nyrkkisääntö: postilaatikon/-luukun kautta tulleet 
käy. Niittejä ei tarvitse poistaa. 

Ei kelpaa keräyspaperiin:
 � märät, likaiset paperit  
 � pehmopaperit (talouspaperit)  
 � käärepaperit, koristenauhat, paperisilppu
 � vahatut paperit, läpivärjätyt paperit, 
lahjapaperit

 � pahvit, tölkit, kuitupakkaukset

KERÄYSKARTONKI
Kelpaa keräyskartonkiin:
Mielellään tyhjinä, puhtaina, kuivina,  
litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina.

 � maito- ja mehutölkit (myös folioidut  
pakkaukset)

 � muut kartonkitölkit
 � paperipussit ja -kassit (esim. jauho-
pussit)

 � keksi- ja muropaketit, muut kuivien 
tuotteiden kartonkipakkaukset (myös 
ikkunalliset)

 � pizzalaatikot (myös hieman rasvaiset)
 � munakennot, kartonkihylsyt talous- ja 
wc-paperirullasta

 � muovi- tai vahapinnoitetut käärepaperit
 � aaltopahvi

Ei kelpaa keräyskartonkiin:  
 � likaiset ja huuhtelemattomat pakkaukset
 � muovi, styrox

BIOJÄTE 
Kelpaa biojätteeseen: 

 � ruuantähteet, siivilöi ylimääräinen neste 
viemäriin  

 � hedelmien ja juuresten kuoret, kasvijät-
teet

 � kahvinporot, teepussit, suodatinpussit  
 � munankuoret, kalanperkeet  
 � vanhentuneet/pilaantuneet elintarvikkeet  
 � talouspaperit, lautasliinat

Laita biojäte maatuvaan pussiin tai sanoma-
lehden aukeamaan. Paketointi vähentää haju- 
ja kärpäshaittoja kesällä ja jäätymistä astian 
seinään talvella.

Ei kelpaa biojätteeseen: 
 � tuhka, tupakantumpit  
 � muovit, lasit, pahvit, tölkit  
 � roskat ja muut jätteet  

SEKAJÄTE
Kelpaa sekajätteeseen:

 � nahka, kumi, purukumi, lasikuitu, 
lakaisujäte, tupakantumpit, vaipat

 � mineraali-/kipsilevyt, posliini
 � tussit, disketit, pvc-muovit
 � alumiinikalvon sisältävät purkit/pakkauk-
set (ellei keräyskartonkiin)

 � lasijäte (ellei lasinkeräykseen)
 � vaatteet, kodintekstiilit, jalkineet
 � muu hyötyjätteisiin kuulumaton jäte

Ei kelpaa sekajätteeseen:
 � vaarallinen jäte
 � nestemäinen jäte
 � kierrätyskelpoinen jäte


