
Kodin ja vapaa-ajan asunnon LAJITTELUOHJE

LASIPAKKAUKSET

Poista korkit ja kannet
• lasipullot
• lasipurkit.

Muu kuin pakkauslasi 
kuten juomalasit, astiat  
ja peilit kuuluvat kaato-

paikkajätteeseen. 

Käytetään lasipak- 
kausten ja lasivillan  

valmistukseen.

KARTONKI

Litistä ja pakkaa sisäkkäin
• kartonki-, pahvi- ja  
 paperipakkaukset
• maito- ja mehutölkit
• muro- ja keksipaketit
• sokeri- ja jauhopussit
• paperikassit ja pahvi- 
 laatikot
• käärepaperit
• munakennot
• paperirullien hylsyt.

Likainen ja märkä kartonki 
kuuluu polttokelpoiseen 

jätteeseen.

Käytetään hylsykartongin  
valmistukseen.

PIENMETALLI

Palauta tyhjinä, puhtaina 
ja kuivina
• alumiinivuoat ja –foliot
• metallitölkit
• metalliset kannet ja  
 korkit
• tyhjät maalipurkit
• tyhjät aerosolipullot
• kattilat
• paistinpannut
• metalliset työkalut.

Maalijätettä sisältävät 
astiat ja painepakkaukset

kuuluvat vaaralliseen 
jätteeseen. 

Käytetään metalli-
tuotteiden valmistukseen.

PAPERI

Palauta kuiva ja puhdas 
paperi
• sanoma- ja aikakaus-  
 lehdet
• mainokset ja esitteet
• kirjekuoret
• puhelin- ja tuoteluettelot
• pehmeäkantiset kirjat
• kovakantisten kirjojen   
 sivut
• kopiopaperit ja tulosteet
• piirustus- ja lehtiöpaperit.

Niittejä ja paperiliittimiä 
ei tarvitse poistaa.

Käytetään uusiopaperin  
valmistukseen.

TEKSTIILI

Palauta suljetuissa pus-
seissa puhtaat ja ehjät
• vaatteet
• kengät
• laukut
• kodintekstiilit
• vyöt ja muut asusteet
• lelut
• urheiluvälineet.

Laita käyttökelvottomat 
tekstiilit polttokelpoiseen 

jätteeseen.

Käytetään ensisijaisesti 
uudelleen.

Muu kuin pakkaus-
muovi on poltto-
kelpoista jätettä.

Käytetään
uusiomuovituotteiden

valmistukseen.

Irrota muovikorkit ja 
-kannet
• elintarvikkeiden muovi- 
 pakkaukset
• pesuainepullot ja  
 -kanisterit
• muovikassit ja -kääreet
• pakkausten styroksi
• pakkausten solumuovi.

MUOVIPAKKAUKSETBIOJÄTE

Kompostoi kiinteistölläsi
• ruoantähteet
• hedelmien kuoret
• vihannesten kuoret ja kannat
• kahvin- ja teenporot
• suodatinpaperit
• talouspaperit
• lautasliinat
• kalanruodot
• pienet luut
• kasvien osat
• kuihtuneet kukat
• kukkamulta.

 

Omaan kompostiin
  

Omaan jäteastiaan tai
aluekeräysastiaan

Pidä erillään haravointi-
jätteet ja hakkuutähteet, 

koska niiden jatko-
käsittely on erilainen.

Hyödynnetään 
energiana.

Toimita kompostointi-
alueelle mahdollisista 
säkeistä poistettuna 
• haravointijätteet
• kasvit ja kasvien osat
• puiden ja pensaiden   
 lehdet
• ruohonleikkuun tähteet 
• kasvimaan perkeet
• naatit
• pensaiden juuripaakut
• pienet määrät multaa.

Vieraslajikasvien, 
kuten jättipalsamin, 

osat kuuluvat poltto-
kelpoiseen jätteeseen.

Hyödynnetään 
viherrakentamisessa.

PUHDAS PUU

Toimita pintakäsitte-
lemätön puuaines
• kuormalavat
• kaapelikelat
• saha- ja höylätähteet
• raakalauta ja rima
• valumuotit.

Heloja, nauloja tai ruuveja 
ei tarvitse poistaa.

Pidä käsitelty ja puhdas 
puu erillään, koska 

niiden loppukäsittely-
paikka on eri.

Hyödynnetään energiana.

KESTOPUU

Toimita kyllästetty puu
• kestopuu
• painekyllästetty puu
• kyllästetyt pylväät.

Heloja, nauloja tai ruuveja 
ei tarvitse poistaa.

Pidä kyllästetty puu eril-
lään, koska sen loppu-
käsittelypaikka on eri.

Toimitetaan luvanvarai-
seen käsittelyyn.

Toimita pihan hakkuu-
tähteet
• puiden oksat
• puiden rungot
• pensaiden oksat
• havut
• kaikenlaiset risut
• joulukuuset.

RISUT JA OKSAT PUUTARHAJÄTE KÄSITELTY PUU

Toimita pintakäsitelty 
puuaines
• maalattu puu
• lakattu puu
• laminaatti
• lastulevy
• puiset huonekalut  
 (ei saa sisältää  
 tekstiilijätettä).

Heloja, nauloja tai ruuveja 
ei tarvitse poistaa.

Pidä käsitelty ja puhdas 
puu erillään, koska niiden 

loppukäsittelypaikka on eri.

Hyödynnetään energiana.

Toimita tiilet ja laatat
• kaikki erilaiset tiilet 
• keraamiset laatat  
 ja kaakelit 
• kevytbetoni, kuten  
 Siporex ja Leca-harkot 
• muurauslaastit.

TIILI- JA LAATTAJÄTE

Pidä tiilet ja laatat 
erillään betonista, 

koska loppukäsittely-
tavat ovat erilaiset.

Hyödynnetään maan- 
rakennuksessa.

Toimitetaan luvan-
varaiseen käsittelyyn.

Toimita betonijäte 
• betonilaatat, -kappaleet  
 ja -elementit 
• valujen ylijäämät.

BETONIJÄTE

Betoni saa sisältää 
metallia, mutta ei 
vaarallisia aineita, 

kuten asbestia, raskas-
metalleja tai PCB:tä.

Hyödynnetään 
maanrakennuksessa.

Toimita vaaralliset jätteet 
erikseen pakattuina
• paristot
• akut
• jäteöljyt ja suodattimet
• maalit ja lakat
• liimat ja liuottimet
• aerosolipakkaukset
• torjunta- ja suojelu- 
 aineet
• varoitusmerkeillä  
 merkityt aineet.

VAARALLISET JÄTTEET

Pienikokoisia sähkö-
laitteita vastaanotetaan 

myös myyntipisteissä.

Toimitetaan luvan-
varaiseen käsittelyyn.

Palauta käytöstä 
poistetut
• kodinkoneet
• kodin elektroniikka
• valaisimet
• loisteputket
• LED- ja energian- 
 säästölamput
• sähköiset työkalut
• sähkö- tai paristo- 
 käyttöiset lelut 
• palovaroittimet
• lämmityksen  
 säätölaitteet.

SÄHKÖLAITEROMU METALLIROMU 

Palauta käytöstä poistetut
• polkupyörät
• ruohonleikkurit
• pellit ja räystäskourut
• metalliputket ja –kaapelit
• puulämmitteiset kiukaat
• puhtaat tynnyrit
• metalliset tiskipöydät,   
 ammeet, hanat
• öljykattilat
• romuajoneuvot. 

Huolehdi, ettei romuajo-
neuvosta pääse vuota-
maan nesteitä tai öljyjä.

Toimitetaan raaka-
aineeksi uusien metalli-

tuotteiden valmistukseen.

LAJITTELEMATON JÄTE

Useita materiaaleja 
sisältävät ja suurikokoiset 
esineet
• sohvat ja kalusteet
• patjat
• kattohuovat
• matot
• laminaatti
• laho ja palanut puu
• muoviputket
• lasikuitu
• lajittelemattomat  
 rakennusjäte-erät.

Lajittelemalla jätteet 
suoraan hyödynnettäviin 

jakeisiin, säästät  
ympäristöä ja rahaa.

Toimitetaan 
materiaali- tai energia- 

hyödynnettäväksi.

KAATOPAIKKAJÄTE

Toimita hyödyntämis- 
kelvoton jäte
• ikkunalasit
• peililasit
• lasi- ja keramiikka- 
 esineet ja astiat
• hehku- ja halogeeni- 
 lamput
• kivipohjaiset sulakkeet
• posliiniesineet
• WC-istuimet
• pesualtaat
• tuhkat
• kipsilevyt
• eristevillat.

Lähimmän ecoPISTEEN löydät 
osoitteesta kierratys.info.

ecoASEMIEN yhteystiedot ja aukioloajat 
löydät kotisivultamme osoitteesta 
lapeco.fi/yhteystiedot/ecoasemat.

ASIAKASPALVELU
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
ma–pe klo 9–15.30 (pois lukien arkipyhät) 
p. 040 3511 771 
asiakaspalvelu@lapeco.fi I www.lapeco.fi     
     facebook.com/lapecolappi       
     instagram.com/lapecolappiMuistathan, että aluekeräysastiaa 

saavat käyttää vain aluekeräys-
maksun maksavat kiinteistöt.

POLTTOKELPOINEN JÄTE

Toimita jätteenkeräykseen jätteet,
joita et voi kierrättää materiaalina
• vaipat ja muut hygieniatuotteet
• rikkinäiset tekstiilit
• siivousjätteet
• likainen muovi
• pienet määrät kaatopaikkajätettä  
 kuten astiat ja pakattu tuhka
• biojätteet, jos et kompostoi.

Laitoskäsittelyn vuoksi kappaleen 
maksimikoko on 50 x 50 x 50 cm.

Toimitetaan energiahyödynnettäväksi.

Lääkkeet palautetaan 
apteekkeihin.

Toimitetaan luvan-
varaiseen käsittelyyn.

Puukuitupohjainen eriste-
villa kuuluu poltto-

kelpoiseen jätteeseen.

Toimitetaan loppusijoitetta-
vaksi kaatopaikalle.

Kompostoimalla säästät jätteen-
keräysmaksuistasi 10 %.

Hyödynnä omassa maanparannuksessa.

Voi toimittaa myös ecoKIERROKSELLE


