
Kodin jätteiden  
lajitteluopas



• Ruokajätteet 

• Hedelmien ja vihannesten kuoret

• Kananmunankuoret

• Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen 

• Kalanperkeet ja pienet luut

• Talouspaperi ja lautasliinat

• Kukkamulta ja kasvinosat

• Lemmikkieläinten  
 puupohjaiset kuivikkeet

• Biojäteastian maatuva suojapussi  
 tai paperi

BIOJÄTE 

EI SAA LAITTAA

•	 Tuhkaa,	purkkaa,		
 ulostetta tai   
 tupakantumppeja

•	 Biohajoavia		 	
 vaippoja tai   
 terveyssiteitä

•	 Kissanhiekkaa	tai		
 koirankakkapusseja



• Kaikki muovinjäte

• Hygieniatuotteet ja vaipat

• Rikkinäiset vaatteet ja kengät

•	 Likainen	paperi,	kartonki	ja	pahvi

• Korjauskelvottomat huonekalut

•	 Julisteet,	askartelukartonki	ja	lahjapaperi

• Kirjojen kovat kannet

• Kahvi- ja perunalastupussit

•	 Tupakantumpit,	pölypussit,	purukumi

•	 Tulostimien	värikasetit,	CD-levyt,	valokuvat

•	 Polkupyörän	renkaat,	maalipensselit

•	 Hehkulamput,	halogeenilamput	ja	sulakkeet

SEKAJÄTE 
ENERGIAKSI
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PAPERI
•  Sanoma- ja aikakauslehdet

• Kirjekuoret ja mainokset

• Puhelinluettelot

•	 Pehmeäkantiset	kirjat,	kovakantiset		
 kirjat kannet poistettuina (kannet   
 sekajätteeseen)

• Kopiopaperit ja tulosteet 

Kaikki	paperi,	joka	tulee	postiluukusta	
tai	jaetaan	postilaatikkoon,	kelpaa	
joukkoon. Niittejä tai klemmareita ei 
tarvitse poistaa

KARTONKI 
Huuhtele	likaiset	pakkaukset,	pakkaa	
kuivina ja litistettyinä sisäkkäin.

•	 Maito-	ja	mehutölkit

• Keksipaketit ja jauhopussit

• Paperikassit

• Pahvilaatikot

EI SAA LAITTAA
• Likaista tai märkää paperia

• Ruskeita paperikasseja

• Läpivärjättyä paperia tai  
 lahjapaperia

• Alumiini- tai vahapaperia

• Itsejäljentävää paperia

EI SAA LAITTAA
• Muovia

• Värillistä piirustuspaperia  
 tai askartelukartonkia

•	 Julisteita,	lahjapaperia	 
 tai kirjojen kovia kansia
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EI SAA LAITTAA
• Posliinia tai keramiikkaa

• Lasiastioita 

• Ikkuna- tai peililasia

• Lamppuja tai valaisimia

• Terveydenhuollon pakkauksia  
 kuten  injektionestepulloja ja  
 ampulleja

Lasinkeräykseen kelpaamatonta 
lasia voi toimittaa erilliseen 
keräysastiaan Nousialan 
jäteasemalle ja pienjäteasemille. 
Suuremmat erät veloitetaan 
hinnaston mukaisesti

METALLI
Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.

•	 Metallipurkit,	-korkit	ja	-kannet	

• Alumiinifoliot

• Täysin tyhjät ja kuivat maalipurkit 

• Tuikkujen ja ulkotulien kuoret

Astian aukkoa suuremmat 
metallipakkaukset ja -esineet tulee 
toimittaa jäteasemille.

MUOVI
•	 Ainoastaan	tyhjiä,	puhtaita	ja	 
 kuivia muovipakkauksia

Vain oikein lajitellut muovijätteet 
voidaan	hyödyntää	materiaalina	 
uusien tuotteiden valmistamisessa.

Jos muovisia pakkausjätteitä ei ole  
mahdollista	lajitella,	voi	ne	laittaa	
sekajäte energiaksi -astiaan. 
Sekajäte toimitetaan polttoon 
ekovoimalaitokseen,	jossa	siitä	 
tuotetaan energiaa.

LASI
Tyhjinä	ja	puhtaina,	poista	korkit	ja	
kannet. Etikettejä ja kaulusrenkaita ei 
tarvitse poistaa.

• Lasipullot

• Lasipurkit



VAARALLINEN  
JÄTE
Säilytä vaaralliset jätteet omissa alku-
peräispakkauksissaan ja erillään muista 
jätteistä.

•	 Maalit,	lakat,	liimat

• Liottimet ja ohenteet

•	 Jäteöljy,	suodattimet	ja	öljyiset	jätteet

• Jäähdytys- ja jarrunesteet

• Auton yms. akut 

• Myrkyt ja desinfiointiaineet

• Uudenvuoden tinat

• Kestopuu (alle 1 m³ erät otetaan   
 jäteasemilla vastaan veloituksetta)

• Asbesti (vastaanotetaan Nousialan  
 jäteasemalla hinnaston mukaisesti)

SÄHKÖLAITTEET  
- SER
•	 Kaikki	sähköllä,	akulla	tai	paristolla		
 toimivat laitteet

•	 Jääkaapit,	televisiot

•	 ATK-laitteet,	puhelimet

•	 Loisteputket,	energiansäästölamput	 
 ja led-lamput

Sähkö-	ja	elektroniikkalaitteet	tulee	
toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai  
SER-romun vastaanottopisteisiin. 

LÄÄKEJÄTE
Kotitalouksien lääkejätteet voi viedä 
veloituksetta apteekkeihin.

•	 Pidä	lääkkeet	omissa	pakkauksissaan,		
 tabletit omissa liuskoissaan tai   
 läpinäkyvässä muovipussissa

• Jodia sisältävät lääkkeet  
 (esim. Betadine) ja solunsalpaajat  
 omissa pakkauksissaan

• Neulat ja piikit pakattuina

• Elohopeakuumemittarit huolellisesti  
 pakattuina

PARISTOT JA PIENAKUT
Kotitalouksien paristot ja pienakut otetaan 
myyntipisteissä vastaan veloituksetta.

• Teippaa akkujen ja paristojen   
 virtanavat piiloon

• Pussita vuotavat paristot



KÄYTTÖKELPOISET  
TAVARAT
• Tekstiilit ja jalkineet

• Huonekalut

• Urheiluvälineet

• Astiat

Hyväkuntoisia tavaroita voi 
tarjota kierrätykseen esim. 
kirpputoreille. 

Huonokuntoiset	tavarat,	kuten	
rikkinäiset	vaatteet,	ovat	
sekajätettä. Suurikokoiset 
tavarat,	kuten	runkopatjat	ja	
matot,	tulee	toimittaa	Nousialan	
jäteasemalle tai pienjäteasemille.

REMONTTIJÄTE
• Kiviaines ja kivet

• Muurauslaasti ja betoni

• Keramiikka ja posliini

• Kalusteet ja puutavara

• Kyllästetty puu

• Lattiapäällysteet ja eristeet

Lajittelemalla remonttijätteet 
säästät jätemaksuissa ja jätteet 
saadaan	hyötykäyttöön.	

Remonttijätteet tulee toimittaa 
Nousialan jäteasemalle tai 
pienjäteasemille.
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Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: 
www.KIERRATYS.INfO

YHTEYSTIEdOT

NOUSIALAN JÄTEASEMA  
Nousialantie 1   
57230 Savonlinna 
  
JÄTTEIdEN vASTAANOTTO 
puh. 040 714 3350
  
TyöNJOhTAJA-NEUvOJA
puh. 040 714 3355

KERIMÄEN PIENJÄTEASEMA 
Kalatie 6   
58200 Kerimäki  
puh. 040 714 3353  

RANTASALMEN PIENJÄTEASEMA 
Sepäntie 26   
58900 Rantasalmi 
puh. 040 714 3353

ASIAKASPALvELU
Puistokatu	5,	57100	Savonlinna
puh. 015 557 163 
ma–pe 9–15
jatehuolto@savonlinna.fi

NEUvOJA-TIEdOTTAJA 
puh. 040 714 3354
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