
Kierrätysopas

Kiitos, että lajittelet!
eem.se/sortera

Lajittele jäte eri jäteastioihin talon lajitteluhuoneessa. Loput jätteet lajitellaan 
kierrätyskeskuksessa. Jos olet epävarma jonkin tuotteen lajittelemisesta, voit 

etsiä neuvoa digitaalisesta oppaastamme osoitteessa eem.se/sorteringsguiden.
Kiitos,että lajittelet! 

Kuplamuovi
Sellofaani
Styroksi
Hedelmäverkko
Makeispaperi
Ketsuppipullo
Lääkkeiden 
läpipainopakkaus
Muovikelmu
Muovikorkki
Muovipussi
Muovinen kierrekorkki
Voirasian kansi

 • Lajittele värillinen ja väritön lasi erikseen
 • Poista korkit ja kannet ja lajittele ne.
 • Tyhjennä aina pakkauksen sisältö.
 • Lajittele tähän vain lasi, joka on toiminut 
pakkauksena. 

 • Muuntyyppinen lasi, kuten juomalasit, 
maljakot, ikkunalasit ja muut esineet lajitellaan 
kierrätyskeskuksessa tai laitetaan muuhun 
talousjätteeseen (pienet määrät). 

 • Hehkulamput lajitellaan vaarallisena jätteenä.

 • Onko jäte niin suuri, että se ei mahdu 
tavalliseen muovipussiin? Tällöin se on karkeaa 
jätettä ja tulee toimittaa kierrätyskeskukseen: 
valitse Lilla Nyby tai ReTuna. 

 • Huolehdit itse jätteen kuljettamisesta 
kierrätyskeskukseen ja lajittelemisesta 
eri säiliöihin materiaalin mukaan. 

 • Esimerkkejä karkeasta jätteestä: polkupyörä, 
joulukuusi, kattila, patja, huonekalut, matto, 
pulkka, paistinpannu, suuret lelut, peitto.

Muistilehtiöpaperi
Kirjepaperi
Esite
Sanomalehti
Kopiopaperi
Aikakauslehti
Taskukirja
Mainoslehtinen
Kierrätyspaperi
Piirustuspaperi
Puhelinluettelo
Lehti

Säästä tilaa 
tyhjentämällä 
pakkaukset ja 
litistämällä ne.

Ruokajäte ja muu 
kotitalousjäte pakataan 

muovipusseihin. Sulje pussit 
kaksinkertaisella solmulla 

hajujen ja tuholaisten 
pääsyn estämiseksi.

Muovipakkaukset Metallipakkaukset

Tekstiilit

Karkea jäte Vaarallinen jäte ja elektroniikka

Lehdet

Leipä
Hedelmänkuoret
Vanhentunut ruoka
Vihannesten 
jäämät
Kahvinporot
Liha
Ruoantähteet
Öljy
Katkarapujen 
kuoret
Kastike
Teepussi
Jogurtti

Ruokajäte

Paperinen leipäpussi
Kartonkipakkaukset
Maitotölkki
Myslipaketti
Paperipussi
Pizzalaatikko
Tetra-pak
WC-paperirulla
Kakkulaatikko
Aaltopahvi
Jogurttitölkki
Kananmunapakkaus

Paperista valmistetut 
pakkaukset

Housut
Verhot
Pyyhe
Takki
Farkut
Vaatteet
Lakana
Pehmeä laukku
Pehmolelu
Kengät
Pusero

 • Vaarallinen jäte ja elektroniikka lajitellaan 
kierrätyskeskuksessa erilliseen pisteeseen (jos 
lajittelumahdollisuutta kiinteistön lajitteluhuoneessa ei ole).

 • Esimerkkejä vaarallisesta jätteestä: akut, halogeenilamput, 
kemikaalit, LED-lamput, valonlähteet, liuottimet, lakat, 
liimat, maalit, kynsilakka.

 • Esimerkkejä elektroniikasta: tietokone, taskulamppu, 
pölynimuri, kuulokkeet, latausjohto, tuotteet, joissa on 
johto, pistoke tai akku.

Värilliset ja värittömät lasipakkaukset

Alumiinifolio
Alumiinivuoka
Tölkin kansi
Maalipurkki (tyhjä)
Kahvikapseli
Korkki
Kaviaariputkilo
Säilykepurkki
Metalliputkilo
Kierrekansi
Spraypullo (tyhjä)
Tomaattipyrepakkaus

Muu kotitalousjäte
Vaippa
Savukkeen 
tumppi
Tiskiharja
Pölynimurin 
pölypussi
Talouspaperi
Kirjekuori
Lelu
Tamponi
Rikkinäinen kuppi
Vanupuikko
Laastari
Munankuoret


