KARTONKIPAKKAUKSET
SAA LAITTAA 

tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina
• Aaltopahvilaatikot
• Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
• Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit
• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• Käärepaperit, esimerkiksi kopiopaperin kääreet
• Juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit ja salkut

EI SAA LAITTAA
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit, 
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden 
vastaanottopisteeseen.

Kiitos kun lajittelet!
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet

LASIPAKKAUKSET
SAA LAITTAA

tyhjinä, poista korkit ja kannet

• Lasipullot
• Lasipurkit

EI SAA LAITTAA
• Terveydenhuollon pakkauksia, kuten injektionestepulloja ja ampulleja
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Posliinia tai keramiikkaa
• Lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat, kahvipannut, kattiloiden ja pannujen kannet)
• Kristallilasia
• Opaalilasia (esim. joissain kosmetiikkapakkauksissa tai koriste-esineissä)
• Ikkuna- tai peililasia
• Lamppuja tai valaisimia
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit,
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteeseen.

Kiitos kun lajittelet!

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet

METALLI
SAA LAITTAA

tyhjinä, puhtaina ja kuivina
METALLIPAKKAUKSET
• Säilyketölkit
• Pantittomat juomatölkit
• Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Maalipurkit
• Paineettomat aerosolipullot

KOTITALOUDEN
PIENMETALLIESINEET

• Kattilat ja paistinpannut
• Aterimet, sakset ja käsityökalut
• Muut pienet metalliesineet
(naulat, ruuvit, helat ym.)
• Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

EI SAA LAITTAA
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Astian aukkoa suurempia pakkauksia tai esineitä – vie ne kuntasi
ohjeistamaan paikkaan
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit,
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteeseen.

Kiitos kun lajittelet!

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet

PAPERI

SAA LAITTAA
kuivina ja puhtaina





Sanomalehdet ja aikakauslehdet
Mainokset ja esitteet
Kirjekuoret
Kopiopaperit

EI SAA LAITTAA






Pahvi tai kartonki, munakennot
Märkä tai likainen paperi
Talous- tai WC-paperi, nenäliinat
Muovikääreet tai muovipussit
Lahjapaperit

Pahvi, kartonki ja munakennot lajitellaan keräyskartongin joukkoon. Loput kuuluvat
polttokelpoiseen jätteeseen.

POLTTOKELPOINEN JÄTE

SAA LAITTAA
















Biojätteet (jos ei kompostoida)
Erilaiset muovit (esim. elintarvikepakkaukset)
Kahvipaketit, sipsipussit
Kissan- ja koiranruokapussit
Puupohjaiset kissanhiekat, lemmikkien häkkien kuivikkeet
Rikkinäiset kengät ja vaatteet
Vaipat, terveyssiteet ja muut hygieniatuotteet
Vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit
Imurin pölypussit
Tupakantumpit
Polkupyörien renkaiden kumit, kumiset kengät
Nahkatuotteet
Vaahtomuovit, styroxit
Likainen paperi, kartonki ja pahvi
Kotitalouksien PVC-muovi (esim. muoviletkut, toimiston muovitarvikkeet)

EI SAA LAITTAA















Kierrätettävät hyötyjätteet, kuten metalli, lasi tai paperi
Puu- ja puutarhajätteet
Käymäläjätteet
Moottoriajoneuvon renkaat
Kaakelit, kristallit, peili- tai ikkunalasit
Keramiikka- tai posliiniesineet
Lasiesineet- tai astiat
Sähkölaitteet
Energiansäästö-, LED- tai loisteputkilamput
Kivi- tai maa-ainekset
Hiekoitushiekat
Palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavat jätteet (esim. painepakkaukset)
Vaaralliset jätteet
Polttoon soveltumattomat rakennus- tai purkujätteet





Nestemäiset jätteet ja lietteet
Isot yksittäiset jätekappaleet (kooltaan yli 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m)
Pitkät esineet (esim. pitkät kuormaliinat)

Toimitathan polttojätteeseen kuulumattomat jätteet Pelkosenniemen
hyötyjäteasemalle.
Sijainti: vanhan kaatopaikan alue, Isopalontie 100, 98500 Pelkosenniemi
Avoinna: parillisten viikkojen perjantait, klo 14.00-17.00
Asemanhoitaja: Sallan 4H-yhdistys

