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•Lajittelulla säästät luontoa ja luonnonvaroja

Paperi
Vihreään paperinkeräykseen käyvät kotona 
tai työpaikalla kaikki postiluukusta/-
laatikkoon tuleva puhdas ja kuiva paperi sekä 
tulostuspaperi. Niittejä ja paperiliittimiä 
ei tarvitse poistaa.

Kyllä kiitos
• Sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, esitteet ja 

muut vastaavat painotuotteet
• Kirjekuoret (myös ikkunalliset)
• Puhelin- ja tuoteluettelot, postikortit
• Kopiopaperit ja tulosteet, valkoiset piirustus- ja 

lehtiöpaperit
• Valkoisesta paperista tehdyt paperikassit.

Ei kiitos
• Kirjat, pahvit tai kartongit
• Märät tai likaiset paperit
• Ruskeat paperit tai paperikassit, voimakkaasti 

värjätyt paperit kuten lahjapaperit.

Muovi
Tuotteen pakkaukseen käytetty muovi. Voit 
lajitella muovipakkaukset kotitalosi 
keltaiseen muovinkeräysastiaan (jos 
sellainen löytyy) tai viedä Rinki-

ekopisteeseen. Muuta muovia kuten ämpäreitä ja 
puutarhatuoleja voit viedä Sortti-asemille.

Kyllä kiitos
• Elintarvikemuovit, esimerkiksi kääreet, jogurttipurkit, 

voirasiat, leikkele-/juusto- ja ruokapakkaukset. 
Huuhdo muovi ennen keräykseen laittamista.

• Käyttötavaroiden muoviset myyntipakkaukset
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet
• Tyhjät muoviset pesuaine-, sampoo- ja 

saippuapullot, tyhjät muovipullot, -kanisterit ja 
-purkit. Korkit ja kannet erikseen.

Ei kiitos
• PVC-muovipakkaukset (merkintä 3 tai 03);
• PVC:tä voi olla joissakin lelu-, työkalu- tai 

elektroniikkapakkauksissa sekä lääkkeiden 
läpipainopakkauksissa. Lajittele PVC sekajätteeseen.

• Vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset, 
esimerkiksi moottoriöljypullot vaaralliseen jätteeseen 
tai lääkepakkaukset sekajätteeseen

• Muut kuin pakkausmuovit, esimerkiksi 
keittiövälineet, lelut, pakastusrasiat, pesuvadit

Kartonki
Siniseen kartonkipakkauskeräysastiaan 
kuuluvat kartonki-, paperi- ja 
pahvipakkaukset. Muista litistää 
pakkaukset!

Kyllä kiitos
• Kartonkiset nestepakkaukset, kuten maito- ja 

mehutölkit (myös alumiinivuoratut) 
• Kartonkipakkaukset, kuten muro- ja keksipakkaukset 

Paperi Muovi Kartonki Bio Lasi Metalli Sekajäte

Taloyhtiöissä on nykyään lajitteluastiat vähintään paperille, kartongille ja 
biojätteelle. Muovi-, lasi- ja metallijätteet voit lajitteluastian puuttuessa viedä esim. 
kauppakeskuksen tms. yhteydessä olevaan Rinki-ekopisteeseen. 

Kierrättävää kesää kaikille!
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• Paperikassit ja -pussit, kuten leipä- ja jauhopussit 
• Käärepaperit, kuten kopiopaperin kääreet (ei 

kuitenkaan painovärjättyjä lahjapapereita) 
• Munakennot 
• Talous- ja wc-paperin hylsyt 
• Aaltopahvi ja voimapaperi

Ei kiitos
• Likaisia pakkauksia, joiden elintarvikejäämiä ei 

ole huuhdeltu ja/tai kaavittu pois. Ne kuuluvat 
sekajätteeseen.

• Lahjapapereita tai askartelukartonkeja. Ne 
kuuluvat sekajätteeseen.

Biojäte
Biojäte on maatuvaa ja kompostoituvaa 
elintarvike- ja keittiöjätettä. Myös helposti 
maatuvat kuitumateriaalit voi laittaa 
ruskeaan biojäteastiaan.

Kyllä kiitos
• Hedelmien ja vihannesten kuoret, ruoan tähteet, 

kalanruodot, luut
• Jähmettyneet rasvat
• Kananmunakennot, pehmopaperit, kuten 

talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat 
• Kahvin ja teen porot, teepussit ja suodatinpaperit
• Kasvinosat ja kuihtuneet kukat
• Pienet määrät haravointijätettä
• Lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet (esim. 

purut ja pelletit).

Ei kiitos
• Ruokapakkaukset. Ne kuuluvat tyhjänä 

pienmetalliin tai muovi-, kartonki- tai 
lasipakkausten keräykseen.

Lasi
Kyllä kiitos
• Värilliset ja värittömät lasipakkaukset eli pullot 
ja purkit voi laittaa siniseen lasikeräysastiaan.

Ei kiitos
• Juomalasit, kuumuutta kestävä lasi kuten 

uunivuoat, kahvipannut > sekajätteeseen
• Kristalli, posliini ja keramiikka > sekajätteeseen
• Ikkunalasi, peililasi, opaalilasi > sekajätteeseen
• Lamput > halogeeni- ja hehkulamput 

sekajätteeseen, ledit, energiansäästölamput ja 
loisteputket sähkölaitteiden tai vaarallisen jätteen 
keräykseen

Metalli
Laita kiinteistön mustaan 
metallinkeräysastiaan ja Rinki-ekopisteeseen 
vain pienet metalliesineet, jotka mahtuvat 
keräysastiaan, kuten säilyketölkit ja 

alumiinivuoat.

Kyllä kiitos
• Säilyke- ja juomatölkit
• Alumiinivuoat ja -foliot
• Metallikannet ja -korkit
• Tuikkukynttilöiden metallikuoret 
• Tyhjät ja kuivat maalipurkit 
• Tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise) 
• Pienet metalliesineet, jotka mahtuvat 

keräysastiaan.

Ei kiitos
• Isot metalliesineet kuten polkupyörät, 

rakennuspellit ja metalliputket, huonekalujen 
metalliosat, metalliset koneet ja laitteet, 
metallitynnyrit -> Sortti-asemien tai HSY:n 
keräysautojen metalliromun keräykseen

• Akkuja, paristoja, aerosoli- tai maalipurkkeja 
(elleivät ne ole täysin tyhjiä). Nämä kuuluvat 
vaarallisen jätteen keräykseen.

• Kodinkoneet ja elektroniikka. Nämä kuuluvat 
sähkölaitteiden keräykseen.

Sekajäte
Jätteet, jotka eivät sovellu edellä esiteltyihin 
lajitteluastioihin, voit laittaa harmaaseen 
sekajäteastiaan.

Kivaa kierrätystä ja 
luonnon säästämistä!


