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Y-TUNNUS (pakollinen):

KARTONKI

LOPPUJÄTE

• perkuujäte, kuoret ja ruoantähteet
• kuivuneet tai pilaantuneet elintarvikkeet
• kahvin ja teen porot pusseineen
• talouspaperi ja paperiset lautasliinat
• munakennot
• kuihtuneet kukat

www.kymenlaaksonjate.fi
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RESIDUAL WASTE | RESTAVFALL | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

Vain eloperäistä jätettä, ei muovia tai
metallia. Valuta nesteet viemäriin.

www.kymenlaaksonjate.fi
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PAPERI

METALLI

PAPER | PAPPER | БУМАГА

METAL | METALL | МЕТАЛЛ

• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset, kirjeet ja kirjekuoret
• värilliset ja valkoiset kirjoitus- ja kopiopaperit
• kirjat ilman kovia kansia
• muu puhdas paperi

Huuhtele ruokapakkaukset.

• säilyke- ja juomatölkit
• kannet ja korkit, kattilat ja muut metalliastiat
• alumiinifolio
• muut pienet metallikappaleet
• tyhjät spray-pullot

Ei vaarallista jätettä sisältävää metallia,
kuten kanistereita, joissa on öljyä.

www.kymenlaaksonjate.fi
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Kuva: Mikko Nikkinen

Kuva: Mikko Nikkinen

LASIPAKKAUKSET

Huuhtele pakkaukset ja poista kannet ja
korkit. Etikettejä tai kaulusrenkaita ei
tarvitse poistaa.

Jäte on hyvä pakata pusseihin.
Loppujäte hyödynnetään energiana
Hyötyvoimalassa.

0
LOPPUJÄTE - taulun koko A4........................ kpl

BIOJÄTE - taulun koko A4........................ kpl

GLASS PACKAGING | GLASFÖRPACKNINGAR | СТЕКЛЯННАЯ ТАРА
Ei lasiastioita tai lasiesineitä (loppujätettä).
Ei posliinia, keramiikkaa, ikkunalasia tai
lamppuja.

Ei vaarallista jätettä, ei isokokoisia
jätteitä (yli 60 cm).
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KARTONKI - taulun koko A4........................ kpl

• värittömät ja värilliset lasipurkit
ja -pullot

• muoviesineet ja likaiset muovipakkaukset
• likainen tai märkä paperi ja pahvi
• vaipat, siteet ja pölynimuripussit
• tekstiilit, nahka, kengät ja laukut
• lasiastiat, keramiikka ja posliini
• hehkulamput ja halogeenit

Pakkaa biojäte biojätepussiin tai
sanomalehdestä taiteltuun pussiin.

Kuva: Mikko Nikkinen

Litistä ja pakkaa sisäkkäin.
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BIOJÄTE

BIOWASTE | BIOAVFALL | БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

CARDBOARD | KARTONG | КАРТОН
• puhtaat ja kuivat paperi-, kartonki ja pahvipakkaukset,
myös alumiinivuoratut ja muovi-ikkunalliset
• aaltopahvi
• sokeri-, jauho- ja muut paperipussit
• huuhdellut mehu- ja maitotölkit
• muro- ja keksipakkaukset, munakennot

Kuva: Mikko Nikkinen

Kuva: Mikko Nikkinen

VIITE

Älä niputa lehtiä narulla tai teipillä.
Älä pakkaa muovikasseihin tai
ruskeisiin paperikasseihin.

www.kymenlaaksonjate.fi
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LASI - taulun koko A4........................ kpl
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METALLI - taulun koko A4........................ kpl

PAPERI - taulun koko A4........................ kpl
Kiitos kun__
kierrätät!

Kuva: Mikko Nikkinen

Lajitteluohjeet
PLASTIC PACKAGING | PLASTFÖRPACKNINGAR
УПАКОВКИ ИЗ ПЛАСТИК

• kuivuneet tai pilaantuneet
elintarvikkeet
• kahvin ja teen porot pusseineen
• talouspaperi ja paperiset lautasliinat

• muoviset elintarvikepakkaukset
• pesuainepakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit
• muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset.

PAPERI

BIOJÄTE
Vain eloperäistä jätettä,
ei muovia tai metallia.
Valuta nesteet viemäriin.
Pakkaa biojäte biojätepussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin.

• munakennot

LOPPUJÄTE

PAPER | PAPPER | БУМАГА

BIOWASTE | BIOAVFALL
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
• perkuujäte, kuoret ja ruoantähteet

• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset, kirjeet ja kirjekuoret
• värilliset ja valkoiset kirjoitus- ja
kopiopaperit
• kirjat ilman kovia kansia

RESIDUAL WASTE | RESTAVFALL
ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

Älä niputa lehtiä
narulla tai teipillä.

• muoviesineet ja likaiset
muovipakkaukset

Ei vaarallista jätettä, ei isokokoisia jätteitä (yli 60 cm).

Älä pakkaa muovikasseihin tai ruskeisiin paperikasseihin.

• likainen tai märkä paperi ja pahvi

Jäte on hyvä pakata pusseihin. Loppujäte hyödynnetään energiana Hyötyvoimalassa.

• vaipat, siteet ja pölynimuripussit
• tekstiilit, nahka, kengät ja laukut

MUOVIPAKKAUKSET
PLASTIC PACKAGING | PLASTFÖRPACKNINGAR
УПАКОВКИ ИЗ ПЛАСТИКА
• muoviset elintarvikepakkaukset
• pesuainepakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja –purkit
• muovikassit, -pussit ja –kääreet

Vain tyhjät, puhtaat ja
kuivat pakkaukset.
Ei loppujätettä eikä
muita muovituotteita.

• lasiastiat, keramiikka ja posliini

• muu puhdas paperi

• hehkulamput ja halogeenit

• kuihtuneet kukat

Ei loppujätettä eikä muita muovituotteita.

Kuvat: Mikko Nikkinen

MUOVIPAKKAUKSET

Isokokoiset jätteet ja
vaaralliset jätteet tulee
toimittaa jäteasemille!
www.kymenlaaksonjate.fi

METALLI
METAL | METALL | МЕТАЛЛ
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MUOVI - taulun koko A4........................ kpl

• säilyke- ja juomatölkit
• kannet ja korkit, kattilat
ja muut metalliastiat
• alumiinifolio
• muut pienet metallikappaleet
• tyhjät spray-pullot

Huuhtele
ruokapakkaukset.
Ei vaarallista jätettä
sisältävää metallia,
kuten kanistereita,
joissa on öljyä.

KARTONKI

CARDBOARD | KARTONG | КАРТОН
• puhtaat ja kuivat paperi-, kartonki ja
pahvipakkaukset, myös alumiinivuoratut
ja muovi-ikkunalliset

Litistä ja pakkaa
sisäkkäin.

LASIPAKKAUKSET
GLASS PACKAGING | GLASFÖRPACKNINGAR
СТЕКЛЯННАЯ ТАРА
• värittömät ja värilliset
lasipurkit ja -pullot

• aaltopahvi
• sokeri-, jauho- ja muut paperipussit
• huuhdellut mehu- ja maitotölkit
• muro- ja keksipakkaukset, munakennot

Ei lasiastioita tai lasiesineitä
(loppujätettä). Ei posliinia,
keramiikkaa, ikkunalasia tai
lamppuja.
Huuhtele pakkaukset ja poista kannet ja korkit. Etikettejä
tai kaulusrenkaita ei tarvitse
poistaa.

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
puhelin 05 744 3400
neuvonta@kymenlaaksonjate.fi

www.kymenlaaksonjate.fi
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HINNASTO

ISO LAJITTELUOHJE - taulu, koko 700x420mm ........................ kpl

Taulu A4 (297x210mm) 52 € / kpl
Iso lajitteluohjetaulu (700x420mm) 136 € / kpl
Pakkaus- ja postituskulut 49,54 € / tilaus
Käsittelykulu 9,80 € / lasku Energialisä 3,39 % / tilaus
Maksuehto 14pv netto, yliaikakorko 8 % Em. hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %
Hinnat voimassa 31.12.2022 asti

www.grano.fi
OIKEUDET HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

