
•  All glass bottles and glass jars that   
 are not subject to a deposit scheme  
 (pantti)

NO
•  porcelain, ceramics, crystal  
•  light bulb, mirrored and laminated   
 glass
•  windscreens and window panes

YES
•  refrigerators, freezers
•  household equipment (microwave    
  ovens,cookers, dishwashers, vacuum   
  cleaners,coffee machines etc.)
•  consumer electronics (televisions,   
  video cameras, radios etc.)

Sort correctly

YES
•  mercury-in-glass thermometers
•  car batteries and car battery fluids
•  paints, varnish, glue, wax and     
 solvents
•  pesticides and crop protection     
 products
•  chemicals 
•  waste oil and oil-soiled waste
•  medicines (to pharmacy)
•  batteries, energy-saving light     
   bulbs and fluorescent tubes     
 (can be delivered to some stores   
 selling them)

Biowaste

Glass

Metal Paper Hazardous waste

• cans, metal tops and lids
• pans, pots
• ready meal containers, clean foil

Large pieces of metal waste 
should be taken to Hevossuo 
Waste Treatment Centre or to scrap 
merchant
• bicycles
• lawn mowers

NO
• hazardous waste, like batteries or   
  cans with paint inside

•  waterproof materials
•  shoes
•  nappies
•  plastic carpets
•  binders, plastic pockets, contact    
  plastics
•  LP-, CD-, DVD-records and casettes
•  glassfiber wallpaper
•  metal or materials that include       
  aluminum

Cardboard

Electrical
devices

More information to sorting:
Additional fees will be included for any larger waste items placed next to your regular containers. With right sorting methods you can affect so that these costs don’t rise. 
Furnitures, electronic and electrical devices, household hazardous waste, renovation waste or other larger items should be taken to Hevossuo Waste Treatment Centre.

Hevossuon jäteasema, Hevossuontie 50, p. 02 823 5954, open on weekdays at 7am to 6pm.

Burnable waste
(previously known as 

mixed waste)

•  materials with grey backrounds     
 goes to burnable waste (mixed  
 waste)

YES
•  books, with covers removed
• newspapers and magazines
•  advertising
• envelopes

YES
•  cardboard boxes, brown       
 corrugated fibreboard, kraft paper
•  milk, juice and other cartons,     
 rinsed and drip-dried
•  juice cartons (with aluminum lining)

NO
•  wet or soiled cardboard
• gift wrap and wallpaper
•  soft paper products
•  aluminum paper

NO

Lajittele oikein

Kodin vaarallisia jätteitä ovat mm.
•  elohopealämpömittarit
•  akut
•  maalit, lakat, liimat, vahat ja liuottimet
•  kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
•  hapot ja emäkset 
•  jäteöljy, öljynsuodattimet
•  lääkkeet (apteekkiin)
•  paristot ja energiansäästölamput sekä   
  loisteputket (voi palauttaa myyjäliikkeisiin)

Biojäte

Kaikki eloperäinen kelpaa 
kompostoitavaksi:
•  hedelmien, juuresten ja vihannesten  
  kuoret 
•  kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
•  pilaantunut ruoka, pienet luut ja     
  kananmunankuoret
•  talouspaperit, paperilautasliinat ja  
  munakennot
•  kasvinjätteet

Kompostointi kiinteistöllä:
•  asianmukainen kompostori

EI kelpaa biojätekeräykseen:
•  kukkamulta, kissanhiekka
•  muovi, lasi, metalli tai muut  
  lahoamattomat aineet
•  myrkyt ja kasvinsuojeluaineet
•  keinokuitu-, nahka- ja kumituotteet
•  vaipat ja terveyssiteet
•  tuhka tai kalkki
•  nesteet (kelpaavat omaan kompostoriin)

Lasi

•  pullonpalautukseen sopimattomat  
 lasipullot  ja -purkit

EI kelpaa lasinkeräykseen:
•  posliini, keramiikka, kristalli ja maitolasi   
 (sekajätteeseen)
•  autojen lasit, ikkunalasi ja peilit     
 (sekajätteeseen)
•  lamput, metallivahvisteinen ja     
  kuumankestävä lasi (uunivuoat ym.)    
  (sekajätteeseen)

Metalli Paperi Energiajäte Vaarallinen jäte

•  tyhjät metallitölkit, alumiinivuoat
•  pannut, kattilat ja ruokailuvälineet
•  pantittomat juoma- ym. tölkit

Isot metalliromut suoraan Hevossuon 
jäteasemalle tai romuliikkeeseen:
•  polkupyörät
•  metalliset huonekalut

Ei kelpaa metallinkeräykseen:
•  vaaralliset jätteet kuten akut, maalia    
 sisältävät astiat

Paperiastiaan
•  kirjat, joista on poistettu kannet
•  sanoma- ja aikakauslehdet
•  mainokset ja kirjekuoret
•  puhelin- ym. luettelot

Kartonkiastiaan
•  ruskea aaltopahvi, kartonki ja  
  voimapaperi
•  huuhdotut, litistetyt ja sisäkkäin  
  työnnetyt  maito-, piimä-, jogurtti- ym.  
  tölkit, muovisia korkkeja ei  
  tarvitse irrottaa
•  alumiinivuoratut mehutölkit

Ei kelpaa paperin ja 
kartonginkeräykseen:
•  märkä tai likaantunut paperi ja kartonki   
  (energiajäte)
•  alumiinipaperi, vahattu paperi kuten    
  lahjapaperit
•  muovi
•  pehmopaperi, talouspaperi              
  (energiajäte)

Energiajäte on sekajätteestä lajiteltua 
jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, 
mutta josta voimalaitoksessa  
polttamalla saadaan lämpöä ja sähköä. 
Muovit, joissa on kierrätysmerkki ja 
numerotunnus 1, 2, 4, 5, 6 tai 7.

•  tyhjät muovipullot, -astiat
•  muoviset pakkausalustat ja -kotelot,    
  muovirasiat
•  muovipussit ja -kassit, muovikelmut
•  vaatteet ja muut tekstiilit (metallinapit  
  ja  -vetoketjut poistettuina)
•  styrox (elintarvikkeiden pakkaus- 
  styroxit huuhdeltuina)
•  puiset pienesineet, kuten  
  leikkuulaudat
•  kirjan kannet
•  kertakäyttöastiat
•  likaantuneet paperit ja pahvit

Ei kelpaa energiajätekeräykseen:
•  PVC muovi tai kierrätysmerkki ja     
  numerotunnus 3
•  sadevaatteet
•  kengät, nahka, keinonahka, kumi, goretex   
  ja vastaavat tekniset materiaalit
•  vaipat ja siteet 
•  muovimatto
•  mapit, muovitaskut, kontaktimuovi,    
  piirtoheitinkalvo
•  CD- ja DVD- levyt koteloineen
•  VHS-kasetit koteloineen
•  lasikuitutapetti
•  palamattomat materiaalit 
   (ylläolevat sekajätteeseen)
•  metallia, alumiinia sisältäviä materiaaleja

Lisätietoa lajitteluun 

Taloyhtiön jätekustannukset lisätään asumiskustannuksiin.  
Oikealla lajittelulla voit itse vaikuttaa siihen, etteivät nämä kustannukset nouse.

Huonekalut, sähkö- ja elektroniikkaromu, remontin purkujätteet tai muut isot esineet tai jäte-erät pitää itse toimittaa Hevossuon jäteasemalle.
Hevossuon jäteasema, Hevossuontie 50, p. 823 5954

RAUMAN SEUDUN 
  JÄTEHUOLTOLAITOS

Kartonki

Sähkö- ja 
elektroniikkaromu 

(SER)

Vaarallisia jätteitä ja sähkö- ja elektro- 
niikkaromua vastaanotetaan Hevossuon 
jäteasemalla aukioloaikoina 07.00-18.00 

•  kylmälaitteet (jääkaapit, pakastimet)
•  kotitalouskoneet (mikroaaltouunit, liedet,   
  pesukoneet, pölynimurit, kahvinkeittimet   
  yms.)
•  viihde-elektroniikka (televisiot, videot,    
  stereot yms.)

Plastic packaging

12/2018

Empty, clean and dry household 
plastic packages
•  plastic food packaging such as    
 yogurt pots, butter tubs and     
 packaging for colt cuts, cheese and  
 ready meal
•  detergent, shampoo and soap    
 packaging
•  plastic bottles, cans and jars,     
 preferably flattened
•  plastic carrier bags, pouches and   
 wrappings

NO
•  dirty plastic packaging and mixed
 waste
•  PVC-packaging (03)
•  packaging from businesses
Any packaging that contains 
residues of dangerous substances 
and pressurised packaging 
(e.g.paint, chemicals, oils, 
medicines, hairspray) must be 
taken to your local hazardous 
waste collection.

YES
•  peelings, including berries, fruit    
 and vegetables
•  tea leaves and coffee grounds,   
 including filters
•  spoiled food, fish bones and     
 trimmings, egg shells
•  solidified fat, wrapped in paper 
•  flowers and plants

Composting at the property:
•  proper composter

NO
•  flower soil, cat litter
•  plastic, glass, metal or other  
 non-decaying substances
•  hazardous waste, including out-of-   
 date medicines or pesticides
•  rubber, leather, glass, porcelain
•  plastic-coated paper, nappies
•  ash
•  liquids     

YES

YES


