Näin lajittelet kotona
Sen ansiosta että lajittelet jätteesi, ne voidaan kierrättää ja niistä
voidaan tehdä uusia tuotteita. Tärkeintä ympäristön kannalta on,
että lajittelet ja palautat vaaralliset jätteesi niin, että ne käsitellään
ympäristöystävällisellä tavalla.

Kierrätyskeskukseen, jossa on henkilökuntaa
Vaaralliset jätteet
Esimerkiksi:
• elohopeamittarit
• värijätteet
• liuotinainejätteet
• öljyjätteet
• meikit
• energialamput/loisteputket
Jätä vaaralliset jätteesi kierrätyskeskukseen.
Silloin pidät huolta siitä, että ne käsitellään
ympäristöystävällisellä tavalla.

Sähkölaitteet
Niihin luetaan muun muassa sähköjohdot ja paristot.
Esimerkiksi
• liedet
• pakastimet ja jääkaapit
• tietokoneet
• tv-laitteet
• matkapuhelimet
• taskulaskimet
• hehkulamput
• halogeenilamput

Paristot
Kaikki paristot tulee
palauttaa! Oikea paikka
niille on paristosäiliö,
kierrätyskeskus tai asianomainen myyntipaikka.

Isot roskat
Esimerkiksi:
• vanhat huonekalut
• polkupyörät
• rikkoutuneet kaakelit
• muut suuret esineet

Isojen roskien ja vaarallisten jätteiden palauttaminen
kierrätyskeskukseen on ilmaista ja sisältyy puhtaanapitomaksuun.

Vihreään tynnyriin

Ruskeaan tynnyriin

Poltettavat talousjätteet laitat vihreään tynnyriin. Ne
poltetaan, ja niistä saadaan lämpöä ja sähköä.

Vanhat ruoantähteet laitat ruskeaan
tynnyriin. Niistä tulee ravintopitoista
kompostimultaa, joka palautetaan
maatalouteen ja käytetään
puistoissa ja istutustöissä.

Esimerkiksi:
• parranajolaitteet
• pumpulipuikot
• vanu
• vaipat
• tulitikut
• kissanhiekka
• hammasharjat
• tiskiharjat
• likaiset
lihapakkaukset
• leivinpaperit
• laastarit

• tupakantumpit
• tamponit
• koirankarvat
• nailonsukat
• hammasnarut
• pölynimuripussit
• rikkinäiset kengät
• tiskirätit
• kynät
• vanhat alushousut
• kondomit
• kirjekuoret

Esimerkiksi:
• hedelmät ja vihannekset
• talouspaperi
• leipä
• kahvisumput
• luut ja kalanruodot
• perunankuoret
• kukkamulta

Kierrätyskeskukseen tai asuntosi
lähellä olevaan lajittelupaikkaan

Paperipakkaukset
Esimerkiksi:
• vessapaperirullat
• pastapaketit
• maitopurkit
• sokeripussit
• lahjapaperit
• kenkälaatikot
• munapakkaukset
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
vastaa kaikista Ruotsin kierrätysasemista.
Katso www.ftiab.se jos haluat lisätietoja.

Tärkeää
Tärkeintä on, että jätät vaaralliset jätteet
kierrätyskeskukseen, jossa on henkilökuntaa.
Vähennä roskiesi määrää välttämällä kertakäyttöartikkeleita ja tavaroita, joissa on
kaksinkertaiset pakkaukset.
Puhtaat ja litistetyt
Pakkausten tulee olla puhtaita, jotta ne eivät
aiheuta terveydellisiä ongelmia. Älä käytä
ylimääräistä lämmintä vettä ja tiskiainetta
pakkausten puhdistamiseen. Huuhtele sen

Lehdet
Esimerkiksi:
• sanomalehdet
• aikakausilehdet
• luettelot
• mainokset
Metallipakkaukset
Esimerkiksi:
• kissanruokapurkit
• metallikorkit ja –kannet
• metallipurkit
• alumiinifolio
• kaviaariputkilot korkkeineen
• poltetut lämpökynttilät
Värilliset ja värittömät
lasipakkaukset
On tärkeätä eritellä värilliset
ja värittömät lasipakkaukset,
koska niitä ei voi kierrättää
yhdessä.
Älä laita porsliinia, keramiikkaa tai hehkulamppuja
lasinkeräykseen!

sijaan kylmällä vedellä tai tiskaa ne tavallisen
tiskauksen yhteydessä.
Kirpputori ja avustus
Se, minkä haluat heittää, voi olla arvokasta
jollekuulle muulle. Vaatteiden tulee olla ehjiä
ja puhtaita, jotta niitä voidaan käyttää uudestaan.
Ilmoittele, myy kirpputorilla, anna pois ja
lahjoita tarvitseville.
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Kovat ja pehmeät
muovipakkaukset
Esimerkiksi:
• mehukanisterit
• shampoopullot
• kesopurkit
• hillosankot
• muovipussit
• muovikassit
• kahvipaketit
• talouskelmut
• täyttöpakkaukset
• styrox

