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Jos asut omakotitalossa, pihassasi on...
- loppujäteastia, johon laitetaan lajittelun jälkeen jäljelle

jäävä jäte.

Jos asut rivi- tai kerrostalossa, talosi jätepisteeltä löydät...

 
- biojäteastian ja paperiastian.
- kartonki-, lasipakkaus-, muovipakkaus- ja metalliastiat,

jos asuntoja on 10 tai enemmän. 1.7.2021 mennessä
pakkausjätteiden keräysastiat löytyvät myös 5-10
asunnon taloyhtiöistä.

- loppujäteastian, johon laitetaan lajittelun jälkeen
jäljelle jäävä jäte.

Ekopisteiltä löydät…
 - muovipakkausten, paperin, lasin, metallin, kartongin ja 

vaatteiden keräysastioita. Tarkista pisteiden sijainti ja 
keräysastioiden tiedot kierratys.info -sivustolta.

Jäteasemalle tulee viedä… 
 - mm. isokokoiset jätteet, kodin sähkölaitteet ja 

vaaralliset jätteet. 

Lisätietoa jätehuollosta ja asuinkuntasi jätehuollon
palveluista löydät kymenlaaksonjate.fi-sivustolta.

LOPPUJÄTE

• vaipat ja siteet
• pölynimuripussit
• käyttökelvottomat tekstiilit
• rikkinäiset kengät
• muoviesineet
• hehkulamput
• myös biojäte, jos ei biokeräystä

eikä kompostointia
• muu kierrätyskelvoton jäte
• ei vaarallisia jätteitä

Kun pakkaat jätteet pusseihin, 
säilyy jäteastia puhtaampana. 

Loppujäte toimitetaan 
polttoaineeksi Hyötyvoimalaan.

BIOJÄTE 

Biojätettä on kaikki eloperäinen, 
maatuva aines, kuten:

 • lihan, kalan ja marjojen
perkuujätteet
 • kasvisten ja kananmunien kuoret
 • ruoantähteet
 • pilaantuneet elintarvikkeet
 • kahvinporot suodatinpusseineen
 • talouspaperit, munakennot
 • ei muovipusseja, metallia, lasia
 • ei puutarhajätteitä

Valuta nesteet (liemet) viemäriin. 
Pakkaa biojäte sanomalehteen,  
paperipussiin tai biojätepussiin.

PAPERI

Kaikki postin mukana tuleva puhdas 
ja kuiva paperi

 • sanoma- ja aikakauslehdet
 • mainokset ja kirjeet, kirjekuoret
 • myös ikkunalliset  kirjekuoret
 • ei narua, ruskeita paperikasseja
eikä muovikasseja

MUOVIPAKKAUKSET

 •muoviset elintarvike-, pesuaine- 
ja muut kodin pakkaukset
 •muovikassit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset.
 • Ei PVC:tä.

Muovipakkaukset voi laittaa 
myös loppujätteeseen.

KARTONKI 

 • ruskea pahvi ja paperi, aaltopahvi
 • huuhdellut mehu- ja maitotölkit,
myös alumiinivuoratut
 • muro- ja keksipakkaukset
 • sokeri-, jauho- ja muut paperipussit
 • munakennot

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset, 
myös muovi-ikkunalliset. Litistä ja 
pakkaa tiiviisti sisäkkäin.

METALLI 

 • säilyke- ja juomatölkit
 • metallikannet ja -korkit
 • kattilat ja muut metalliastiat
 • alumiinifolio
 • tyhjät spray-pullot,
tyhjät maalipurkit
 • ei vaarallisia jätteitä

Huuhtele ruokajätteet pois.

LASIPAKKAUKSET 

• kirkkaat ja värilliset 
lasipurkit ja -pullot

• ei lasiastioita
• ei posliinia tai keramiikkaa
• ei ikkunalasia

PARISTOT  
paristojen myyntipisteisiin

 • kaikki paristot, nappi- ja
ladattavat paristot, pienet akut

VAARALLISET JÄTTEET  
jäteasemalle tai keräysautoon

Vaarallisia jätteitä ovat mm.
 • energiansäästölamput, loisteputket
 • kodinkoneiden akut, paristot
 • emäksiset pesuaineet,
konetiskiaineet
 • lääkkeet
 • elohopeakuumemittarit
 • autojen akut
 • öljyt, öljynsuodattimet
 • maalit, lakat, liuottimet
 • torjunta-aineet

Pyri säilyttämään jätteet alkuperäi-
sessä pakkauksessa. Vie nestemäiset 
jätteet keräykseen ehjässä ja suljetta-
vassa pakkauksessa. 

Kodin lajitteluohjeet

Lajitteluohjeet ja esitteet




