kierrätysohjeet
Aton-Yhtiöt

Tulostettavat, jäteastioihin kiinnitettävät
kierrätysohjeet seuraaville jätelajeille:
sekajäte, biojäte, paperi, kartonki,
metalli, muovi, sähkölaitteet ja lasi

www.aton.fi

SEKAJÄTE
SAA LAITTAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kahvipaketit ja sipsipussit
Siivousjätteet ja hygieniatuotteet, kuten maskit
Rikkinäiset tekstiilit ja kengät
Nahka, keinonahka ja kumi
Juomalasit ja kuumuuden kestävät lasiastiat
Peilit, ikkunalasin palat, posliini ja keramiikka
Hehkulamput ja halogeenilamput sekä sulakkeet
Ruokaöljy tiiviisti suljetussa muovipullossa
Tuhka pakattuna ja tupakantumpit

EI SAA LAITTAA
•
•
•
•
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Vaaralliset jätteet
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Isot metalliesineet -> vie Sortti-asemalle
Suuret määrät palamatonta jätettä tai
isot palamattomat esineet -> vie Sortti-asemalle

BIOJÄTE
SAA LAITTAA
•
•
•
•
•
•
•
•

Hedelmien ja vihannesten kuoret
Ruoan tähteet
Kalanruodot, luut
Jähmettyneet rasvat
Kahvin ja teen porot, teepussit ja suodatinpaperit
Talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat
Kasvinosat ja kuihtuneet kukat
Kasvit ja pieni määrä puutarhajätettä

EI SAA LAITTAA
•
•
•
•
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Nesteet -> viemäriin
Muovikassit ja muovipussit
Lääkkeet -> apteekkiin
Purukumi, tuhka, tupakantumpit -> sekajätteeseen

PAPERI
SAA LAITTAA
•
•
•
•
•
•
•

Kopiopaperit ja tulosteet
Sanomalehdet ja aikakausilehdet
Mainosposti, esitteet ja vastaavat painotuotteet
Kirjekuoret, myös ikkunalliset
Puhelin- ja tuoteluettelot
Pehmeäkantiset kirjat, kovakantiset ilman kansia
Valkoisesta paperista tehdyt paperikassit

EI SAA LAITTAA
•
•
•
•
•
•
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Märät tai likaiset paperit
Pahvit tai kartongit
Ruskeat paperit tai paperikassit
Muovit
Alumiini- tai vahapaperit
Voimakkaasti värjätyt paperit kuten lahjapaperit

kartonki
SAA LAITTAA
• Kartonkiset nestepakkaukset, kuten maito- ja
mehutölkit (myös alumiinivuoratut)
• Kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipakkaukset
• Paperipussit, kuten leipä- ja jauhopussit
• Paperikassit, sokeripussit ja jauhopussit
• Käärepaperit, kuten kopiopaperin kääreet
• Munakennot ja pizzalaatikot
• Talouspaperin ja wc-paperin hylsyt
• Aaltopahvi ja voimapaperi

EI SAA LAITTAA
•
•
•
•
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Pakkaukset, joista ei ole otettu pois elintarvikejäämiä
Lahjapaperit, styroksi
Kuplamuovit ja muut muoviset pakkaustäytteet
Muovikassit ja muovirasiat

METALLI
SAA LAITTAA
•
•
•
•
•
•

Säilyketölkit ja juomatölkit
Alumiinivuoat ja alumiinifoliot
Metallikannet ja metallikorkit
Tuikkukynttilöiden metallikuoret
Tyhjät ja kuivat maalipurkit
Pienet metalliesineet,
jotka mahtuvat keräysastiaan

EI SAA LAITTAA
• Muovipussit ja kahvipussit
• Vaaralliset jätteet, kuten akut ja paristot
• Sähkölaitteet, kuten atk-laitteet,
pesukoneet ja sähköliedet
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MUOVI
SAA LAITTAA
• Muovikassit, muovipussit ja muovikääreet
• Elintarvikkeiden tyhjät muovipakkaukset, kuten
jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja
valmisruokapakkaukset
• Tyhjät muoviset pesuaine-, sampoo- ja saippuapullot
• Tyhjät muovipullot, muovikanisterit ja muovipurkit

EI SAA LAITTAA
• Vaarallisten aineiden jäämät kuten maalit, kemikaalit,
öljy tai lääkkeitä sisältävät purkit ja tölkit
• Lääkkeet -> apteekkiin
• PVC-pakkaukset, jotka tunnistat ne 03-merkinnästä
-> sekajätteeseen
• Muut kuin pakkaukset: esim. lelut, keittiötarvikkeet,
hammasharjat tai kastelukannut eivät ole pakkauksia
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sähkölaitteet

SAA LAITTAA
• Kodinkoneet: jääkaapit, pesukoneet, sähköliedet,
mikroaaltouunit, pölynimurit, kahvinkeittimet,
silitysraudat, leivänpaahtimet, valaisimet
• Kodin elektroniikka, kuten tietokoneet ja läppärit,
tulostimet, laskimet, puhelimet, radiot, televisiot,
videokamerat ja -nauhurit, äänentoistolaitteet ja
digitaaliset mittarit, esim. digitaaliset kuumemittarit

EI SAA LAITTAA
• Sähkötyökalut, kuten porat, sahat, ompelukoneet,
hitsauslaitteet, palovaroittimet, lämmityksen
säätölaitteet, sähköistetyt leikkikalut
• Polttomoottorit -> metalliromua
• Hehku- ja halogeenilamput -> sekajätettä
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lasi
SAA LAITTAA
• Puhtaat lasipullot ja lasipurkit
(värilliset ja värittömät)

EI SAA LAITTAA
• Juomalasit
• Kuumuutta kestävä lasi,
kuten uunivuoat ja kahvipannut
• Kristalli, posliini ja keramiikka
• Ikkunalasi, peililasi
• Lamput
➔ Yllä luetellut lasilaadut kuuluvat sekajätteeseen,
koska ne eivät sovellu samaan hyödyntämisprosessiin pullojen ja purkkien kanssa
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