
Hemmets sorteringsguide

Förskämda livsmedel, skal av frukter 
och grönsaker, kaffe- och tesump, 
hushållspapper

Insamlingsplats
• Husets bioavfallskärl
• Kompostbehållaren
 

Användning
Genom rötning biogas för energi- 
produktion och biogödsel av resterna 
eller till mylla (i kompostor).

BIOAVFALL

SE NÄRMASTE INSAMLINGSPLATS: ROSKNROLL.FI

EnergiutvinningÅteranvändning eller som råmaterial

Annat utnyttjande och behandling

Vinna med återvinna.

Ren och torr papp/kartong: 
förpackningar, papperspåsar, hylsor 
till wc- och hushållspapper, mjölk-  
och saftburkar

Insamlingsplats
• Husets kärl för kartong   

• Ekopunkten  
• Avfallsstationen 

 

Användning  
Returkartong till bl.a. hylsor

KARTONG

0 €

0 € Tas rätt sorterat avgiftsfritt emot på avfallssationen

Endast förpackningsglas: glasflaskor 
och  -burkar, färgat och färglöst

Insamlingsplats
• Husets kärl för glas  
• Ekopunkten   
• Avfallsstationen 
 

Användning  
Glaset materialåtervinns bl.a. vid 
tillverkningen av nya förpackningar

GLAS- 
FÖRPACKNINGAR

0 €

Metallskrot och små metallföremål: 
folie, konservburkar, tomma mål- 
burkar, stekpannor, cyklar, gräs- 
klippare, vedeldade bastuugnar
 

Insamlingsplats 
• Små metallföremål  
    Husets kärl för metall / Ekopunkten 
• Stora metallföremål  
    Avfallsstationen 
 

Användning  
Råmaterial för metallindustrin

METALL

0 €

PAPPER Dags- och veckotidningar, kopierings- 
papper, pocketböcker, reklamblad och 
kuvert

Insamlingsplats
• Husets kärl för papper  
• Ekopunkten  
• Avfallsstationen
 

Användning 
Råmaterial till pappersindustrin

0 €

ELAPPARATER Elapparater från hushåll:  
kylskåp, tv-apparater, led-lampor,  
mobiltelefoner, datorer

Insamlingsplats
• Avfallsstationen
• Affärer som säljer elapparater 
 

Användning  
Materialen separeras och återanvänds 
som material i nya produkter

0 €

Smutsiga plastförpackningar, små  
plastprodukter, blöjor, aska, soffor, 
madrasser, halogen-  
och glödlampor, isoleringsull
 

Insamlingsplats 
• Blandavfallskärlet  
• Stora föremål och lass, byggavfall  
    Avfallsstationen, brännbart och  
      icke brännbart separat sorterade 

Användning 
Energiutvinning

BLANDAVFALL

Tomma, rena och torra plast- 
förpackningar: livsmedels- och  
tvättmedelsförpackningar, plastflaskor  
och  -kanistrar, plastpåsar

Insamlingsplats
• Husets kärl för plast 
• Avfallsstationen 
• Vissa Rinki-ekopunkter 
 

Användning  
Av återvunnen plast bl.a. plastpåsar, 
blomkrukor och ämbar

PLAST- 
FÖRPACKNINGAR

0 €

Hemmets plastprodukter, som inte  
är förpackningar: plastkärl,  -ämbar,   
-leksaker,  -lådor,  -möbler,  -spadar osv.

Insamlingsplats
• Små produkter  Blandavfallskärlet 
• Stora produkter eller större mängd           
        Avfallsstationen, metalldelar ska  
        tas bort 
 

Användning  
Av återvunnen plast bl.a. plastpåsar, 
blomkrukor och ämbar

PLAST- 
PRODUKTER



DÄCK Däck med och utan fälg

Insamlingsplats
• Auktoriserade mottagningsplatser:  
   www.rengaskierratys.com 
• Avfallsstationen 
 

Användning   
Bl.a. för jordbyggnad, bullervallar

Obs! Däck utan fälg avgiftsfritt till 
avfallsstationen

RIS OCH KVISTAR Ris och kvistar från träd och buskar,  
klipprester från häckar och perenner

Insamlingsplats
• Flisa och använd som täckmaterial  
   i kompostbehållaren 
• Avfallsstationen 
 

Användning  
Bränns till energi i ett kraftverk

0 €

SE NÄRMASTE INSAMLINGSPLATS: ROSKNROLL.FI

Energiutvinning

Återanvändning eller som råmaterial

Annat utnyttjande och behandling

Vinna med återvinna.

IMPREGNAT 
TRÄ

Grönt eller brunfärgat trä, som 
används i trädgårdsmöbler, terrasser, 
bryggor, stolpar till staket 

Insamlingsplats
• Avfallsstationen  
 

Behandling  
Bränns till energi i ett kraftverk som 
kan hantera farliga impregnerings- 
ämnen

0 € partier under 1 m3

BEHANDLAT 
TRÄ

Målade, lackade och limmade  
bräder samt skivor, trämöbler, 
faner, laminatskivor, parkett

Insamlingsplats 
• Avfallsstationen 
 

Användning  
Bränns till energi i ett kraftverk

0 €

OBEHANDLAT  
TRÄ

Lastpallar och obehandlade bräder

Insamlingsplats
• Avfallsstationen 
 

Användning  
Bränns till energi i ett kraftverk

0 €

LÄKEMEDEL Föråldrade och överblivna läkemedel 
samt kvicksilvertermometrar 
 

Insamlingsplats
• De flesta apoteken,  
   tas emot avgiftsfritt 
 

Behandling  
Värmebehandling i högtemperatur, 
där det oskadliggörs. Energi som 
frigörs tas tillvara.

FARLIGT  
AVFALL

Avfall som är skadligt för människor 
och miljön: olja, ackumulatorer, trä-
skydds- och lösningsmedel, målarfärg 

Insamlingsplats
• Avfallsstationen
• Skåp för farligt avfall
• Batterier   Affärer som säljer dem 
 

Behandling  
Värmebehandling i högtemperatur, 
där det oskadliggörs. Energi som 
frigörs tas till vara

0 €

0 €
Tas rätt sorterat  
emot avgifts fritt  
på avfallssationen

Alla partier större än en 
släpvagnslast i regel till 
Munka avfallscentral  
i Lojo eller till Domargård 
avfallscentral i Borgå

!

Löv från träd och buskar, rensavfall  
från trädgårdsland och blomrabatter 
 

Insamlingsplats
• Komposten 
• Avfallsstationen 
 

Användning  
Komposteras och utnyttjas bland  
annat på avfallscentralerna

KRATTAVFALL

0 €

AVLAGDA  
TEXTILIER

Rena och torra, slutslitna kläder och 
hemtextilier. Packa i tättsluten sopsäck.
Insamlingsplats
• Avfallsstationen
• Samarbetspartner*
Användning  
Återanvänds som sådana eller som 
returfiber till textilindustrin. 
Obs! Inte underkläder eller  
strumpor. Noggrannare sorterings-
anvisningar på vår webbplats eller via 
vår kundtjänst.0 €

* Emmaus Westervik i Ekenäs, Vihdin Kierrätyskeskus  
i Nummela, Goodwill i Borgå och i Lovisa. 

partier under 50 kg


