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Om du bor i ett egnahemshus, har din trädgård...
 - ett restavfallskärl för det avfall som blir kvar efter 

sorteringen.

Om du bor i ett rad- eller flervåningshus, har husets 
avfallspunkt...

 - ett bioavfallskärl och ett pappersinsamlingskärl
 - ett kärl för kartong, glasförpackningar och metall, om 

det finns minst 10 lägenheter
 - ett restavfallskärl för det avfall som blir kvar efter 

sorteringen.

På ekopunkterna hittar du...
 - insamlingskärl för platsförpackningar, papper, glas, me-

tall, papp och kläder. Kontrollera punkternas placering 
och uppgifterna om insamlingskärlen på webbplatsen 
kierratys.info.

Till avfallsstationen ska du ta...
 - bl.a. skrymmande avfall, hemmets elapparater och 

farligt avfall.

Mer information om avfallshanteringen och 
avfallshanteringstjänster i din kommun hittar du på 
webbplatsen  kymenlaaksonjate.fi.

RESTAVFALL

 • blöjor och dambindor
 • dammsugarpåsar
 • obrukbara textilier
 • trasiga skor
 • plastföremål
 • glödlampor
 • även bioavfall, om det inte
samlas in eller komposteras

 • annat icke återvinningsbart avfall

 • inget farligt avfall

Avfallskärlet håller sig renare, om du 
förpackar avfallet påsar. 

Restavfallet levereras som bränsle till 
Hyötyvoimala.

BIOAVFALL

Bioavfall är allt organiskt, förmultnande 
material, såsom:

 • rens efter kött, fisk och bär
 • skal från grönsaker och ägg
 • matrester
 • förfarna livsmedel
 • kaffesump inklusive filter
 • hushållspapper, äggkartonger

 • inga platspåsar, inget metall eller glas
 • inget trädgårdsavfall

Töm vätskor (spad) i avloppet. Lägg 
bioavfallet i tidningspapper, papperspå-
se eller bioavfallspåse.

PAPPER

Allt torrt och rent papper som kommer 
genom brevluckan
• tidningar och tidskrifter
• reklam och brev, kuvert
• även fönsterkuvert

• inga snören, bruna papperskassar
eller plastkassar

PLASTFÖRPACKNINGAR

• livsmedels-, tvättmedel- och hemmets 
andra förpackningar i plast
• plastpåsar och -omslag

Bara rena och torra förpackningar.

Plastförpackningar får 
också läggas i restavfallet.

METALL

 • konserv- och dryckesburkar
 • metallock och -korkar
 • kastruller och andra metallkärl
 • aluminiumfolie
 • tomma sprayflaskor, tomma färgburkar

 • inget farligt avfall

Skölj av eventuella matrester.

GLASFÖRPACKNINGAR

 • färgade och ofärgade glas-
burkar och glasflaskor

 • inga glaskärl
 • ej porslin eller keramik
 • inget fönsterglas

BATTERIER 
till försäljningsställen för batterier

 • alla batterier, knappbatterier och
laddningsbara, även små ackumulatorer

FARLIGT AVFALL 
till avfallsstationen eller 
insamlingsbilen

Till farligt avfall hör bl.a.
 • lågenergilampor, lysrör
 • ackumulatorer/batterier
från hushållsapparater

 • alkaliska tvättmedel,
maskintvättmedel

 • mediciner
 • kvicksilvertermometrar
 • bilbatterier
 • oljor, oljefilter
 • färg, lack, lösningsmedel
 • bekämpningsmedel

Lämna kvar avfallet i sin originalför-
packning, om möjligt. Ta flytande avfall 
till insamlingen i en hel och förslutbar 
förpackning.

KARTONG

 • brun kartong och brunt
papper, wellpapp

 • ursköljda juice- och mjölkburkar,
också aluminiumfodrade

 • fling- och kexpaket
 • socker-, mjöl- och andra papperspåsar
 • äggkartonger

Bara rena och torra förpackningar, 
också med plastfönster. Platta till 
förpackningarna och packa dem in i 
varandra.

Sorteringsanvisningar för hemmet


