Joka kodin lajitteluohjeet
Jos asut omakotitalossa, pihassasi on...
-- loppujäteastia (entinen kaatopaikkajäte), johon
laitetaan lajittelun jälkeen jäljelle jäävä jäte.
Jos asut taloyhtiössä, taloyhtiösi jätepisteeltä löydät...
-- biojäteastian ja keräyspaperiastian
-- keräyskartonkiastian, jos asuntoja on vähintään 10
-- loppujäteastian (entinen kaatopaikkajäte), johon
laitetaan lajittelun jälkeen jäljelle jäävä jäte.

Hyötyjätepisteeltä löydät…
-- aina paperi-, lasi-, metalli- ja paristoastiat. Joiltakin
Hyötyjätepisteiltä löydät astiat myös vaatteille ja
keräyskartongille.
Jäteasemalle tulee viedä…
-- mm. isokokoiset jätteet, kodin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet ja ongelmajätteet.
Lisätietoa jätehuollosta ja asuinkuntasi jätehuollon
palveluista löydät kymenlaaksonjate.fi-sivustolta
klikkaamalla sivuston vasemmasta laidasta kunnan nimeä.

LOPPUJÄTE entinen kaatopaikkajäte

PAPERI

LASI

kuten:
••muoviset pakkaukset
••styrox
••vaipat ja siteet
••pölynimurinpussit
••käyttökelvottomat tekstiilit
••rikkinäiset kengät
••hehkulamput
••myös biojäte, jos ei biokeräystä
eikä kompostointia
••muu kierrätyskelvoton jäte
••ei ongelmajätteitä
Kun pakkaat jätteet pusseihin,
säilyy jäteastia puhtaampana.
Loppujäte toimitetaan
polttoaineeksi Hyötyvoimalaan.

= kaikki postin mukana tuleva
puhdas ja kuiva paperi
••sanoma- ja aikakauslehdet 	
••mainokset ja kirjeet, kirjekuoret
••myös ikkunalliset kirjekuoret
kelpaavat		
••ei narua, ruskeita paperikasseja
eikä muovikasseja

••kirkkaat ja värilliset
lasipurkit ja –pullot
••lasiastiat
••ei posliinia tai keramiikkaa
••ei ikkunalasia
••ei lamppuja

BIOJÄTE

Laita keräykseen vain puhtaat ja
kuivat pakkaukset, myös muoviikkunalliset. Litistä ja pakkaa tiiviisti
sisäkkäin.

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

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

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

PARISTOT kauppojen keräyksiin
tai hyötyjätepisteelle
••kaikki paristot, nappi- ja
ladattavat paristot, pienet akut
ONGELMAJÄTTEET jäteasemalle
tai ongelmajäteautoon
Ongelmajätteitä ovat mm.
••energiansäästölamput, loisteputket
••kodinkoneiden akut, paristot
••kylmälaitteiden freonit
••emäksiset pesuaineet,
konetiskiaineet
••lääkkeet
••elohopeakuumemittarit
••autojen akut
••öljyt, öljynsuodattimet
••maalit, lakat, liuottimet
••torjunta-aineet
Pyri säilyttämään ongelmajätteet
alkuperäisessä pakkauksessa.
Vie nestemäiset ongelmajätteet
keräykseen ehjässä ja suljettavassa
pakkauksessa.
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