
KODIN LAJITTELUOPAS

BIOJÄTE
keräysastiaan tai kompostoriin

• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Jäähtyneet rasvat
• Kahvinporot, teepussit, suodatinpaperit
• Kalanruodot, pienet luut
• Kananmunankuoret
• Kinkkurasvat, ruokaöljyt
• Kukkamulta, kasvit
• Lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet, kuten  

purut ja pelletit, sekä ulosteet pakattuina paperiseen  
tai biohajoavaan pussiin

• Ruuantähteet
• Talouspaperit ja lautasliinat ruokailun yhteydessä

Miten kierrätän?
• Imeytä nesteet. 
• Kerää nestemäiset biojätteet, kuten ruokaöljyt,  

maitopurkkiin ja laita siinä biojäteastiaan. 
• Pakkaa biojäte paperi-, sanomalehti- tai biohajoavaan  

pussiin ennen keräysastiaan laittamista.

Mitä saadaan?
Biokaasua sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.   
Ravinteikas jäännös maatalouteen lannoitteeksi.

KARTONKIPAKKAUKSET
kiinteistön keräysastiaan  
tai ekopisteelle

• Aaltopahvilaatikot 
• Juomien pahviset monipakkaukset, kuten sixpackit ja salkut 
• Kartonkiset einespakkaukset 
• Kartonkiset take away -astiat 
• Kartonkitölkit, kuten maito- ja mehutölkit (myös  

alumiinivuoratut) 
• Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset, kuten muro- ja keksi-

paketit, jauhopussit ja ikkunalliset leipäpussit 
• Käärepaperit, kuten kopiopaperin kääreet ja voimapaperi 
• Paperipussit ja -kassit 
• Pizzalaatikot, munakennot 
• WC- ja talouspaperirullien hylsy

Miten kierrätän?
• Vie pakkaukset keräykseen tyhjinä, puhtaina, kuivina,  

litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina. 
• Huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä ja valuta kuiviksi. 
• Laita muovikorkit muovipakkausten keräykseen ja likaiset 

pakkaukset sekajätteeseen.

Mitä saadaan?
Kirjekuoria, kartonkipakkauksia, aaltopahvia ja erilaisia  
kartonkihylsyjä.

MUOVIPAKKAUKSET
kiinteistön keräysastiaan  
tai ekopisteelle

• Elintarvikepakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat, 
leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset 

• EPS- eli styrox-pakkaukset 
• Lelu-, työkalu-, puutarha- ja kalastusvälinepakkaukset 
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet 
• Muovipullot, kanisterit, purkit, tuubit 
• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset  

Miten kierrätän?
• Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. 
• Tarvittaessa pyyhkäise puhtaaksi tai huuhtaise kylmällä  

vedellä ja valuta kuivaksi. 
• Irrota korkit, kannet ja pumppuosat ja laita ne keräysastiaan 

erikseen. 
• Laita likaiset pakkaukset ja muu muovi sekajätteeseen.

Mitä saadaan?
Kukkaruukkuja, tiski- ja WC-harjoja, muovipusseja  
ja jätesäkkejä.



KARTONKIPAKKAUKSET
kiinteistön keräysastiaan  
tai ekopisteelle

• Aaltopahvilaatikot 
• Juomien pahviset monipakkaukset, kuten sixpackit ja salkut 
• Kartonkiset einespakkaukset 
• Kartonkiset take away -astiat 
• Kartonkitölkit, kuten maito- ja mehutölkit (myös  

alumiinivuoratut) 
• Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset, kuten muro- ja keksi-

paketit, jauhopussit ja ikkunalliset leipäpussit 
• Käärepaperit, kuten kopiopaperin kääreet ja voimapaperi 
• Paperipussit ja -kassit 
• Pizzalaatikot, munakennot 
• WC- ja talouspaperirullien hylsy

Miten kierrätän?
• Vie pakkaukset keräykseen tyhjinä, puhtaina, kuivina,  

litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina. 
• Huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä ja valuta kuiviksi. 
• Laita muovikorkit muovipakkausten keräykseen ja likaiset 

pakkaukset sekajätteeseen.

Mitä saadaan?
Kirjekuoria, kartonkipakkauksia, aaltopahvia ja erilaisia  
kartonkihylsyjä.

LASIPAKKAUKSET
kiinteistön keräysastiaan  
tai ekopisteelle

• Lasipurkit 
• Pantittomat lasipullot 

Miten kierrätän?
• Tarvittaessa pyyhkäise puhtaaksi tai huuhtaise kylmällä 

vedellä. 
• Poista korkit ja kannet. Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse 

poistaa. 
• Palauta pantilliset lasipullot kaupan palautusautomaattiin.
• Muut lasit, kuten ikkuna- ja peililasit, juomalasit ym.:  

Yksittäiset kappaleet pakattuna sekajäteastiaan, isommat 
kappaleet ja erät Ylä-Savon jätekeskukselle tai jäteasemille.

Mitä saadaan?
Uusia lasipurkkeja ja -pulloja sekä rakentamiseen vaahtolasia.

METALLI
kiinteistön keräysastiaan  
tai ekopisteelle

• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Maalipurkit tyhjinä ja kuivina
• Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• Pantittomat juomatölkit
• Pienmetalliesineet, kuten kattilat, paistinpannut,  

ruokailuvälineet, sakset, käsityökalut
• Säilyketölkit
• Tuikkukynttilöiden ja ulkotulien kuoret 
• Tyhjät aerosolipullot

Miten kierrätän?
• Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia. 
• Vie isot metalliromut Ylä-Savon jätekeskukselle  

tai jäteasemille.

Mitä saadaan?
Uusia metallipakkauksia, polkupyöränrunkoja, lapioita  
ja autonosia.

PAPERI
kiinteistön keräysastiaan  
tai ekopisteelle

• Kirjekuoret (myös ikkunalliset)
• Kirjojen sisäsivut
• Mainokset, esitteet ja tuoteluettelot
• Postikortit 
• Sanoma- ja aikakauslehdet  
• Valkoiset kopiopaperit ja tulosteet  
• Valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit

Miten kierrätän?
• Vain puhtaita ja kuivia materiaaleja. 
• Vie paperi irrallaan kiinteistön jäteastiaan  

tai ekopisteelle.
• Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

Mitä saadaan?
Sanomalehtipaperia sekä WC- ja käsipyyhepaperia.



SEKAJÄTE ENERGIAKSI
kiinteistön keräysastiaan  

• Alusvaatteet, sukat sekä haisevat ja likaiset tekstiilit
• CD-, DVD- ja LP-levyt, levykkeet ja kasetit
• Hehku- ja halogeenilamput sekä sulakkeet
• Hygieniatuotteet, kuten kertakäyttövaipat,  

kuukautissuojat, pumpulipuikot
• Kengät, vyöt, laukut
• Käsipyyhepaperit
• Lahja- ja käärepaperit
• Lemmikkieläinten kuivikkeet (muut kuin puupohjaiset)
• Likaiset pahvit, paperit ja muovipakkaukset
• Muovitavarat, kuten lelut, hammasharjat, pakasterasiat
• Nahka, keinonahka ja kumi
• Pienet puuperäiset jätteet
• Purukumit
• Pölynimuripussit ja muut siivousjätteet
• Tuhka ja tupakantumpit 

Miten kierrätän?
• Sekajätteet ovat jätteitä, joita ei voi kierrättää materiaalina.
• Palamattomia materiaaleja, kuten lasia, posliinia ja keramiik-

kaa, voi laittaa sekajätteeseen yksittäisinä kappaleina. 
• Isommat kappaleet ja erät Ylä-Savon jätekeskukselle tai 

jäteasemille.

Mitä saadaan?
Sekajäte hyödynnetään energiaksi ekovoimalaitoksessa.

VAARALLINEN JÄTE
vastaanottopisteille koti- 
talouksista maksutta

• Ajoneuvojen ja työkoneiden lyijyakut 
• Energiansäästölamput ja loisteputket
• Hajuvedet, partavedet, kynsilakat, kynsilakan- 

poistoaineet
• Jäähdytys- ja jarrunesteet 
• Kaasupullot ja -patruunat
• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden  

pakkaukset 
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet (esim. trasseli) ja  

öljynsuodattimet 
• Käyttökelvoton palosammutin, jossa on jauhetta 

sisällä
• Liuottimet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni, bensiini  

ja polttoöljy sekä liuotinpitoiset pesuaineet 
• Maalausvälineiden pesuvedet 
• Maali-, liima- ja lakkajätteet sekä näiden  

aerosolipullot
• Painepakkaukset, kuten hiuslakka-, muotovaahto-  

ja deodoranttipullot (hölskyy tai pihisee)
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet 
• Siivous- ja desinfiointiaineet, jotka on merkitty  

varoitusmerkeillä 
• Uudenvuoden tinat 
• Valokuvauskemikaalit
• Voimakkaat kemikaalit, kuten hapot ja emäkset 

Miten kierrätän?
• Ylä-Savon Jätehuollon järjestämiin vastaanotto- 

pisteisiin kotitalouksista maksutta.

POISTOTEKSTIILIT
Tarjoa vaatteita kirpputoreille ja kierrätyskeskuksiin, jotka  
ottavat vastaan ehjät, hyväkuntoiset, puhtaat ja käyttö- 
kelpoiset vaatteet, kengät, laukut ja kodin tekstiilit. Kokeile 
myös netin kauppapaikkoja tai kysy tutuilta tarvetta.

Ehjät, hyväkuntoiset, puhtaat ja käyttökelpoiset tekstiilit  
voit toimittaa UFF:N keräyspisteisiin,joita on Ylä-Savon  
jätekeskuksella, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n jäteasemilla  
ja osalla RINKI- ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ekopisteillä. 

Likaiset, homeiset ja märät vaatteet, sekä sukat ja  
alusvaatteet ovat sekajätettä.

Poistotekstiileille suunnitellaan tällä hetkellä keräystä.  
Seuraa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ilmoituksia ja uutisia.  
www.ylasavonjatehuolto.fi



LAJITTELUN ABC:STÄ VOIT HAKEA ROSKAN NIMELLÄ  
 WWW.YLASAVONJATEHUOLTO.FI/LAJITTELUNABC

 
LÄHIMMÄT EKOPISTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA  

WWW.KIERRÄTYS.INFO

Kiitos kun 
 lajittelet!

VAARALLINEN JÄTE
vastaanottopisteille koti- 
talouksista maksutta

• Ajoneuvojen ja työkoneiden lyijyakut 
• Energiansäästölamput ja loisteputket
• Hajuvedet, partavedet, kynsilakat, kynsilakan- 

poistoaineet
• Jäähdytys- ja jarrunesteet 
• Kaasupullot ja -patruunat
• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden  

pakkaukset 
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet (esim. trasseli) ja  

öljynsuodattimet 
• Käyttökelvoton palosammutin, jossa on jauhetta 

sisällä
• Liuottimet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni, bensiini  

ja polttoöljy sekä liuotinpitoiset pesuaineet 
• Maalausvälineiden pesuvedet 
• Maali-, liima- ja lakkajätteet sekä näiden  

aerosolipullot
• Painepakkaukset, kuten hiuslakka-, muotovaahto-  

ja deodoranttipullot (hölskyy tai pihisee)
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet 
• Siivous- ja desinfiointiaineet, jotka on merkitty  

varoitusmerkeillä 
• Uudenvuoden tinat 
• Valokuvauskemikaalit
• Voimakkaat kemikaalit, kuten hapot ja emäkset 

Miten kierrätän?
• Ylä-Savon Jätehuollon järjestämiin vastaanotto- 

pisteisiin kotitalouksista maksutta.

PARISTOT JA PIENAKUT
kauppoihin, jätekeskukselle tai  
jäteasemille maksutta

Miten kierrätän?  
• Kotitalouden paristot ja pienakut voi viedä kauppoihin, jäte-

keskukselle tai jäteasemille maksutta.
• Teippaa paristoista ja akuista virtanavat piiloon ja  

pussita vuotaneet paristot. 

SÄHKÖLAITTEET
vastaanottopisteille koti- 
talouksilta maksutta

Kaikki verkkovirralla, akulla, paristolla tai aurinko- 
energialla toimivat laitteet
• Digitaaliset mittarit, kellot ja rannekellot 
• Jääkaapit, pakastimet, mikroaaltouunit jne.
• Loisteputket, energiansäästölamput, LED-lamput
• Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet ja radiot
• Sähköjohdot 
• Sähkötyökalut 
• Valaisimet 

Miten kierrätän?
• Myyntipisteisiin uuden laitteen oston yhteydessä.
• Ylä-Savon jätekeskukselle tai jäteasemille maksutta.

LÄÄKEJÄTE 
apteekkiin kotitalouksista maksutta

• Elohopeakuumemittarit pakattuina
• Jodia sisältävät lääkkeet ja solusalpaajat omissa  

pakkauksissaan
• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkeet omissa  

pakkauksissaan
• Neulat ja piikit pakattuina
• Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina läpinäkyvässä 

pussissa

Miten kierrätän?
• Apteekkeihin kotitalouksista maksutta.


