
Kodin lajitteluopas

Ruoantähteet, hedelmien ja  
vihannesten kuoret, kahvinporot, 
teepussit, talouspaperi

Keräyspaikka
• Talon biojäteastia  
• Kompostori
 

Hyödyntäminen
Mädättämällä biokaasua energian- 
tuotantoon ja jäännöksestä pelto- 
ravinnetta tai mullaksi (kompostorissa)

BIOJÄTE

Ainoastaan pakkauslasi: lasipullot ja  
-purkit, kirkkaat ja värilliset

Keräyspaikka
• Talon lasiastia  
• Ekopiste  
• Jäteasema 
 

Hyödyntäminen  
Uusien lasipakkausten materiaaliksi

LASIPAKKAUKSET

KATSO LÄHIN KIERRÄTYSPISTEESI: ROSKNROLL.FI

EnergiahyötykäyttöUusiokäyttö tai raaka-aineeksi

Muu hyötykäyttö ja käsittely

Kevennä kierrättämällä.

0 € Otetaan jäteasemalla vastaan maksutta oikein lajiteltuna

0 €

Metalliromu ja pienmetalli: foliot, 
säilyketölkit, tyhjät maalipurkit, 
paistinpannut, polkupyörät, ruohon-
leikkurit, puulämmitteiset kiukaat
 

Keräyspaikka 
• Pienmetalli  Talon metalliastia /   
   Ekopiste
• Paistinpannua isommat   
   Jäteasema 
 

Hyödyntäminen  
Raaka-ainetta metalliteollisuuteen

METALLI

0 €

Tyhjät, puhtaat ja kuivat muovi- 
pakkaukset: elintarvikkeiden ja pesu- 
aineiden pakkaukset, muovipullot  
ja  -kanisterit, muovipussit

Keräyspaikka
• Talon muoviastia 
• Jäteasema 
• Tietyt Rinki-ekopisteet 
 

Hyödyntäminen  
Uusiomuovista esim. muovikasseja, 
kukkaruukkuja ja ämpäreitä

MUOVI- 
PAKKAUKSET

0 €

PAPERI Sanoma- ja aikakauslehdet, kopio-
paperi, pehmeäkantiset kirjat,  
mainokset ja kirjekuoret

Keräyspaikka
• Talon paperiastia  
• Ekopiste 
• Jäteasema
 

Hyödyntäminen 
Sanomalehti- ja pehmopaperiksi

0 €

Likaiset muovipakkaukset, pienet  
muovituotteet, vaipat, tuhka, sohvat, 
patjat, halogeeni- ja hehkulamput, 
eristevillat
 

Keräyspaikka 
• Sekajäteastia  
• Suurikokoinen jäte, rakennusjäte  

Jäteasema, palava ja palamaton    
erikseen lajiteltuna 

Hyödyntäminen  
Energiaksi jätevoimalassa

SEKAJÄTE

Kodin muovituotteet, jotka eivät ole 
pakkauksia: muoviastiat,  -ämpärit,  
-lelut, -laatikot,  -kalusteet,  -lapiot jne.

Keräyspaikka
• Pienet tuotteet     Sekajäteastia 
• Suurikokoiset tuotteet tai suuri erä           
        Jäteasema, metalliosat irrotettuna 
 

Hyödyntäminen  
Sekajätteenä poltetaan energiaksi.
Jäteasemalla erikseen lajiteltuna 
uusiomuovin raaka-aineeksi.

MUOVI- 
TUOTTEET

SÄHKÖLAITTEET Kodin sähkölaitteet: jääkaapit, 
televisiot, led-lamput, matka-
puhelimet, it-laitteet

Keräyspaikka
• Jäteasema
• Laitteita myyvät liikkeet 
 

Hyödyntäminen  
Useita eri raaka-aineita uusiin  
laitteisiin

0 €

Puhdas ja kuiva kartonki/pahvi: 
pakkaukset, paperikassit, wc- ja 
talouspapereiden hylsyt, maito-  
ja mehupurkit

Keräyspaikka
• Talon kartonkiastia   

• Ekopiste  
• Jäteasema 

 

Hyödyntäminen  
Uusiokartonkia mm. hylsyihin

KARTONKI

0 €

0 €



RENKAAT Vanteettomat ja vanteelliset renkaat

Keräyspaikka
• Valtuutetut vastaanottopisteet:  
   www.rengaskierratys.com 
• Jäteasema 
 

Hyödyntäminen  
Mm. maanrakennukseen,  
meluvalleihin

Huom! Vanteettomat renkaat  
maksutta jäteasemalle

KÄSITELTY PUU Maalatut, lakatut tai liimatut 
laudat, puiset huonekalut, levyt, 
vanerit, laminaatit, parketit

Keräyspaikka 
• Jäteasema 
 

Hyödyntäminen  
Poltetaan energiaksi  
voimalaitoksessa

0 €

RISUT JA OKSAT Puiden ja pensaiden oksat, pensas- 
aitojen ja puuvartisten perennojen 
leikkuutähteet

Keräyspaikka
• Silputtuna seosaineeksi kompostoriin 
• Jäteasema 
 

Hyödyntäminen  
Poltetaan energiaksi voimalaitoksessa

0 €

KATSO LÄHIN KIERRÄTYSPISTEESI: ROSKNROLL.FI

Energiahyötykäyttö

Uusiokäyttö tai raaka-aineeksi

Muu hyötykäyttö ja käsittely

Kevennä kierrättämällä.

0 €
Otetaan jäteasemalla  
vastaan maksutta  
oikein lajiteltuna

LÄÄKKEET Vanhentuneet ja käyttämättä  
jääneet lääkkeet sekä  
elohopeakuumemittarit 
 

Keräyspaikka
• Useimmat apteekit, maksuton 
vastaanotto 
 

Käsittely  
Korkealämpökäsittely, jossa niistä 
tehdään vaaratonta. Syntyvä energia 
otetaan talteen.

POISTO-
TEKSTIILIT

Puhtaat ja kuivat, loppuun kuluneet 
vaatteet ja kodintekstiilit. Pakkaa  
tiiviisti suljettuun jätesäkkiin. 
Keräyspaikka
• Tietyt jäteasemat*
• Yhteistyökumppanit**
Hyödyntäminen  
Uudelleenkäyttö sellaisenaan tai  
kierrätyskuiduksi tekstiiliteollisuuteen. 
Huom! Ei alusvaatteita tai sukkia. 
Tarkempi lajitteluohje verkkosivuillam-
me tai asiakaspalvelustamme

0 €

VAARALLINEN 
JÄTE

Ihmiselle ja ympäristölle vaaralliset 
jätteet: öljyt, akut, maalit, liuottimet, 
puunsuoja-aineet 

Keräyspaikka
• Jäteasema
• Vaarallisen jätteen keräyskaappi
• Paristot   Niitä myyvät liikkeet 
 

Käsittely  
Korkealämpökäsittely, jossa siitä 
tehdään vaaratonta. Syntyvä energia 
otetaan talteen.

0 €

Puiden ja pensaiden lehdet,  
kasvimaan ja kukkapenkkien  
kitkentäjätteet 
 

Keräyspaikka
• Komposti 
• Jäteasema 
 

Hyödyntäminen  
Kompostoidaan ja hyödynnetään jäte-
keskuksissa esim. vanhojen jätetäyttö-
jen muotoilussa

HARAVOINTI-
JÄTE

KYLLÄSTETTY 
PUU

Vihreä tai ruskea puu, jota käytetään 
ulkokalusteissa, terasseissa, laitureissa, 
aidoissa 

Keräyspaikka
• Jäteasema  
 

Käsittely  
Poltetaan energiaksi voimalaitoksessa, 
joka pystyy käsittelemään vaarallisia 
kyllästeaineita

0 € alle 1 m3:n erät

KÄSITTELEMÄTÖN 
PUU

Kuormalavat sekä raakalauta

Keräyspaikka
• Jäteasema 
 

Hyödyntäminen  
Haketetaan ja poltetaan energiaksi 
voimalaitoksessa

0 €

Kaikki peräkärrylastillista  
isommat erät pääsääntöisesti  
Lohjan Munkkaan tai Porvoon 
Domargårdin jätekeskukseen.

!

0 €

*Lohjan Munkkaan jätekeskus ja Porvoon 
Domar gårdin jätekeskus, Vihdin, Tammisaaren  
ja Loviisan jäteasemat

**Tammisaaren Emmaus Westervik, Vihdin  
Kierrätyskeskus Nummelassa, Goodwill Porvoo 
ja Loviisa 


