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• Ruokajätteet 

• Pilaantuneet elintarvikkeet

• Vihannesten, hedelmien ja marjojen kuoret 
ja palat 

• Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen 

• Munankuoret rutistettuina ja  
munakennot revittyinä

• Kalan ja lihan perkuujätteet (pienet luut)

• Pieni määrä talouspaperia ja paperisia  
lautasliinoja

• Luonnonkuituja silputtuna pieniä määriä

• Kukkamullat ja kasvinjätteet

• Biojäteastian maatuvat suojapussit tai  
-paperit

• Lemmikkieläinten kasvi- ja  
puupohjaiset kuivikkeet

• Pieniä määriä nestemäistä ruokarasvaa  
talouspaperiin imeytettynä

BIOJÄTE - eloperäinen,  
kompostoituva jäte
Biojätteisiin voit laittaa maatuvat elintarvike- 
ja keittiöjätteet sekä kuitumateriaalit.  
Muista imeyttää nesteet.

• Tuhkaa, purkkaa, ulostetta 
tai tupakantumppeja

• Nesteitä

• Biohajoavia vaippoja 
tai terveyssiteitä

• Biohajoavia muovi- 
pakkauksia ja kerta- 
käyttöastioita

• Isoja luita

• Isoja määriä käsi- tai  
talouspaperia

• Kosteuspyyhkeitä ja 
vanulappuja

EI SAA LAITTAA

SAA LAITTAA
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Poltettavan jätteen astiaan voit laittaa jätteet, joita ei voida hyödyntää mate-
riaalina teollisuudessa. Sekajätteestä tulee lajitella erikseen vaaralliset jätteet. 
Lasia ja keramiikka voit laittaa sekajätteeseen yksittäisinä kappaleina. 
 
Poltettava jäte kuljetetaan Riikinvoiman ekovoimalaitokseen, jossa se hyötykäytetään 
sähköenergian ja kaukolämmön tuotannossa. Sekajätteeseen laitettavan jätteen palakoko 
saa olla enintään 80 x 80 x 80 cm ja pisin sivumitta 80 cm (esim. pressut, letkut ja soirot).

• Vaarallisia jätteitä
• Saunan kiviä
• Maa-ainesta
• Sähkölaitteita
• Isoja esineitä
• Rakennus- ja  

remonttijätettä
• Metallia

EI SAA LAITTAA 
(palamaton jäte)

• Muovinkeräykseen kelpaamaton muovijäte  
(esim. muoviletkut, kertakäyttökäsineet,  
mapit, lelut, muovipressut)

• Kertakäyttömaskit

• Tyhjät muoviset öljy- ja maalipurkit yms.

• Nahka, keinonahka ja kumi

• Hygieniatuotteet, kuten kertakäyttövaipat, 
kuukautissuojat ja pumpulipuikot

• Likaiset, märät ja homehtuneet tekstiilit 
sekä käyttökelvottomat kengät, vyöt ja 
laukut

• Tyynyt, täkit ja lemmikkien pedit

• Likaiset elintarvikepakkaukset,  
paperit ja kartongit

• Julisteet, askartelukartongit ja lahjapaperit

SAA LAITTAA
• Itsejäljentävät paperit

• Kahvi- ja perunalastupussit

• Tupakantumpit, tuhka, pölynimuripussit, 
purukumi

• Tulostimien värikasetit, cd-levyt, valokuvat

• Polkupyörän renkaat, maalipensselit  
(maalijäämien oltava täysin kuivaa)

• Suksivoiteet, jos ei sisällä vaarallisia 
aineita, esim. fluoria

• Nestemäiset ruokarasvat ja -öljyt jääh-
tyneenä esim. tiiviisti suljettuun maito-
purkkiin pakattuna (pienet määrät talous-
paperiin imeytettynä biojätteisiin)

• Mineraalipohjainen kissanhiekka

SEKAJÄTE  
ENERGIAKSI
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• Pantittomat lasipullot

• Lasipurkit

• Posliinia tai keramiikkaa

• Lasiastioita, esim. juomalaseja, 
uunivuokia, kahvipannuja tai 
kattiloiden ja pannujen kansia

• Kristalli- tai opaalilasia (esim. 
deodoranttipulloissa ja koriste- 
esineissä)

• Ikkuna- tai peililasia

• Lamppuja tai valaisimia

• Terveydenhuollon pakkauksia, 
esim. injektionestepulloja ja 
ampulleja. Kotitaloudet saavat 
laittaa keräykseen tyhjiä lasisia 
lääke- ja luontaistuotepulloja 
sekä -purkkeja

LASI 
Lasinkeräykseen voit laittaa sekä  
värilliset että värittömät lasipakkaukset. 
Laita lasipakkaukset keräysastiaan tyhjinä, 
poista korkit ja kannet sekä huuhtele tarvit-
taessa likaiset lasipakkaukset kylmällä  
vedellä. Kaulusrenkaita ja etikettejä ei  
tarvitse poistaa. Palauta pantilliset lasi-
pullot kaupan palautusautomaattiin.

EI SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

Lasinkeräykseen kelpaamatonta lasia voit  
toimittaa erilliseen keräysastiaan jäteasemalle 
ja pienjäteasemille. Suuremmat erät veloitetaan 
hinnaston mukaisesti.
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• Säilyketölkit 

• Pantittomat juomatölkit 

• Metallikannet, -korkit ja -sulkimet 

• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet 

• Täysin tyhjät ja kuivat maalipurkit 

• Täysin tyhjät aerosolipullot

• Metalliesineet

• Kattilat, paistinpannut, aterimet, 
sakset ja käsityökalut

• Muut pienet metalliesineet, 
kuten naulat, ruuvit, helat jne.

• Alumiiniset tuikkukynttilöiden 
ja ulkotulien kuoret

METALLI 
Metallinkeräykseen voit laittaa metallipakkaukset ja kodin pien-
metallia, joka mahtuu keräysastiaan. Laita metallipakkaukset keräys-
astiaan tyhjinä, puhtaina ja kuivina. Sellainen puhtaus riittää, josta ei 
aiheudu home- tai hajuhaittoja. Etikettejä ei tarvitse poistaa.

• Sähkölaitteita

• Paristoja ja akkuja

• Puolityhjiä maalipurkkeja ja 
aerosolipurkkeja

• Muovia, esim. muovipusseja ja 
-kasseja

EI SAA LAITTAA

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai  
painetta sisältävät pakkaukset (esim. 
maalit, kemikaalit, lääkkeet, hiuslakka) 
vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Keräysastian aukkoa suuremmat metalli-
pakkaukset ja esineet tulee toimittaa 
jäteasemille.

SAA LAITTAA
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• Sanoma- ja aikakauslehdet

• Kirjekuoret (myös ikkunalliset) 

• Mainosposti, esitteet ja muut vastaavat 
painotuotteet

• Puhelin- ja tuoteluettelot

• Pehmeäkantiset kirjat, kovakantiset 
kirjat kannet poistettuina

• Kopiopaperit ja tulosteet (värilliset ja 
värittömät)

• Valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit

• Valkoiset paperikassit

• Kassakuitit

PAPERI 
Kaikki paperi, joka kotona tai työpaikalla tulee postiluukusta tai  
jaetaan postilaatikkoon sekä kirjoitus- ja tulostuspaperi, kelpaa  
paperinkeräykseen. Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

• Likaista tai märkää paperia

• Läpivärjättyä paperia 
tai lahjapaperia

• Pahvia tai kartonkia

• Alumiini- tai vahapaperia

• Ruskeaa paperia tai  
paperikasseja

• Pehmopaperia

EI SAA LAITTAA
SAA LAITTAA
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• Pahvilaatikot, aaltopahvi, voimapaperi

• Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehupurkit  
(myös alumiinivuoratut)

• Kartonkiset einespakkaukset,  
kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

• Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset,  
esim. muro- ja keksipaketit

• Jauhopussit, ikkunalliset leipäpussit 
ja muut kuitupakkaukset

• Paperipussit ja -kassit 

• Pizzalaatikot, munakennot

• Kartonkiset kertakäyttöastiat

• WC- ja talouspaperirullien hylsyt

• Käärepaperit (esim. kopiopaperin kääreet)

• Juomien pahviset monipakkaukset, esim.  
sixpackit ja salkut

KARTONKI
Kartonkikeräykseen voit laittaa kartonkipakkaukset, joita ovat myytävän 
tuotteen pakkaamiseen käytetyt kartonkiset laatikot, rasiat, käärepaperit tms. 
Pakkauksia ovat myös ostosten kotiin kantamiseen tarkoitetut paperikassit. 
Huuhtele likaiset pakkaukset, pakkaa kuivina, tyhjinä ja litistettyinä sisäkkäin. 
Sellainen puhtaus riittää, mistä ei aiheudu home- tai hajuhaittoja. Irrota neste-
pakkauksista muovikorkit ja laita muovipakkausten keräysastiaan.

• Likaisia kartonki-
pakkauksia

• Muovia (esim. muovi-
pusseja ja -kasseja)

• Styroxia

• Piirustuspaperia tai 
askartelukartonkia

• Julisteita, lahjapaperia 
tai kirjojen kovia kansia

• Vaarallisten aineiden 
jäämiä tai painetta 
sisältäviä pakkauksia

EI SAA LAITTAA

SAA LAITTAA
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• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, esim. 
jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto-  
ja valmisruokapakkaukset

• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset

• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit 
(mieluiten litistettyinä)

• EPS-pakkaukset (styrox)

MUOVI 
Muovinkeräykseen voit laittaa muovipakkaukset, joita ovat myytävän tuot-
teen pakkaamiseen käytetyt muoviset rasiat, kääreet ja pussit. Myös ostosten  
kotiin kantamiseen tarkoitetut muoviset kauppakassit ovat pakkauksia.
Laita muovinkeräykseen vain tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia.  
Sellainen puhtaus riittää, mistä ei aiheudu home- tai hajuhaittoja. Irrota 
korkit, kannet, pumppuosat ja vastaavat osat ja laita keräysastiaan erikseen. 
Poista pakkauksista helposti irtoavat etiketit, hintalaput ja tarrat.

SAA LAITTAA

• Likaisia muovipakkauksia 
tai sekajätettä

• PVC-pakkauksia, tunnistat 
03 tai 3 merkinnästä (esim. 
cd-kotelot, putket, tiivisteet) 
 
 
 
 

• Muita muovituotteita, 
kuten leluja, keittiötarvik-
keita ja hammasharjoja tai 
yritysten muovipakkaus-
jätettä

• Rakentamisessa käytettyjä 
styrox-levyjä

EI SAA LAITTAA

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta 
sisältävät pakkaukset (esim. maalit, kemi-
kaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) vaarallisten 
jätteiden keräyspisteeseen.
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Säilytä vaaralliset jätteet omissa alkuperäispakkauksissaan ja erillään toisistaan 
sekä muista jätteistä. Vaarallisten jätteiden pääsy viemäriin tai ympäristöön 
tulee estää. Älä säilö niitä pitkään vaan vie säännöllisesti kerran vuodessa  
vaarallisten aineiden keräyspisteelle.

VAARALLINEN JÄTE

• Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina 
läpinäkyvässä muovipussissa 

• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihke-
pullot omissa pakkauksissaan

• Jodia ja bromia sisältävät lääkkeet (esim. 
Betadine) ja solunsalpaajat omissa alku-
peräispakkauksissaan ja erillään muista 
lääkejätteistä

LÄÄKEJÄTE
Palauta käyttämättömät ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin. Kotitalouksien 
lääkejätteet otetaan apteekeissa vastaan veloituksetta.

VIE APTEEKKIIN

• Kovettumattomat maalit, lakat ja liimat

• Liuottimet ja ohenteet, kuten tärpätti, 
tinneri ja asetoni

• Jäteöljy, suodattimet ja öljyiset jätteet

• Hydrauliikkaletkut 50 cm pätkinä

• Jäähdytys- ja jarrunesteet

• Ajoneuvojen ja työkoneiden yms. 
lyijyakut 

• Hyönteismyrkyt ja torjunta-aineet 
sekä niiden pakkaukset

• Pesu-, tahranpoisto- ja desinfiointiaineet, 
joissa varoitusmerkki

• Haju- ja partavedet, kynsilakat,  
kynsilakanpoistoaineet

• Painepakkaukset, kuten aerosolipullot 
(hölskyy tai pihisee)

SAA LAITTAA

• Puunsuoja- ja kyllästysaineet 

• Voimakkaat kemikaalit, kuten hapot ja 
emäkset

• Fluoripohjaiset suksivoiteet ja voiteet, 
jotka merkitty vaarallisuusmerkillä

• Valokuvauskemikaalit

• Käyttökelvoton palosammutin, jossa on 
jauhetta sisällä

• Uudenvuodentinat

• Kestopuu (alle 1 m³ erät otetaan jätease-
milla vastaan veloituksetta)

• Asbesti (vastaanotetaan Nousialan jäte-
asemalla hinnaston mukaisesti)

• Paristot ja pienakut tulee toimittaa niitä 
myyviin liikkeisiin

• Neulat ja piikit läpäisemättömään astiaan 
(esim. mehupulloon pakattuna)

• Elohopeakuumemittarit särkymisen  
estämiseksi huolellisesti pakattuna 
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PURKUPUU
Pienerät purkupuuta otetaan 
jäteasemalla ja pienjäteasemilla 
vastaan veloituksetta.

• Purettu puutavara eli laudat, lankut 
yms. (naulat ja ruuvit saavat olla kiinni)

• Vaneri, lastulevy, parketti, laminaatti
• Kuitu- ja lastulevyiset huonekalut  

(saranat ja kahvat saavat olla kiinni)
• Ovet, joissa ei ole lasia tai  

metallivahvikkeita

SAA LAITTAA

• Kodinkoneet, kuten jääkaapit, televisiot
• Kodin elektroniikka
• ATK-laitteet, puhelimet
• Kellot ja rannekellot
• Digitaaliset mittarit
• Sähkötyökalut
• Sähköllä tai paristolla toimivat tai  

ladattavat lelut
• Loisteputket, energiansäästölamput, 

led-lamput

SÄHKÖLAITTEET – SER
Laita SER-keräykseen kaikki sähköllä,  
akulla, paristolla tai aurinkoenergialla  
toimivat laitteet sekä lamput lukuun  
ottamatta halogeeni- ja hehkulamppuja.

SAA LAITTAA

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

• Alkali-, litium-, nappi- ja sauvaparistot
• Akkuparistot
• Pienet litiumakut, kuten kameran akku,  

kännykän akku ja tietokoneen akku
• Pienet suljetut lyijyhyytelöakut, kuten 

akut hälytysjärjestelmiin

PARISTOT JA PIENAKUT
Kotitalouksien paristot ja  
pienakut otetaan myyntipisteissä 
vastaan veloituksetta. Teippaa 
akkujen ja paristojen virtanavat 
piiloon. Pussita vuotavat paristot.

SAA LAITTAA
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KÄYTTÖKELPOISET TAVARAT
Hyväkuntoisia tavaroita voit tarjota 
kierrätykseen, esim. kirpputoreille.

• Kodintekstiilit
• Vaatteet ja jalkineet
• Lelut
• Huonekalut
• Urheiluvälineet
• Astiat

SAA LAITTAA

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

AUTONRENKAAT
Renkaita myyvät liikkeet ottavat  
vastaan autonrenkaita. 

ISO METALLIROMU
Jäteasemalla ja pienjäteasemilla 
otetaan veloituksetta vastaan 
suurikokoisia metalliesineitä, 
kuten polkupyöriä, kiukaita ja 
kattopeltiä. 

REMONTTI- JA SIIVOUSJÄTTEET
Ks. erillinen ohje

Ajoneuvojen romut on vietävä metallin-
keräysyrityksiin, joissa autosta saa romutus-
todistuksen.

Lähimmän vastaanottopisteen löydät  
osoitteesta: www.rengaskierratys.com.



YHTEYSTIEDOT 

NOUSIALAN JÄTEASEMA  
Nousialantie 11 
57230 Savonlinna   

KERIMÄEN PIENJÄTEASEMA 
Kalatie 6 
58200 Kerimäki  

RANTASALMEN PIENJÄTEASEMA  
Sepäntie 26 
58900 Rantasalmi 

LISÄTIETOJA
www.savonlinna.fi/jatehuolto
Lähimmän kierrätyspisteen  
löydät osoitteesta: 
www.kierratys.info


