• CD- ja DVD- levyt koteloineen
• VHS-kasetit koteloineen
• lasikuitutapetti

Lisätietoa lajitteluun

Lajittele oikein

• palamattomat materiaalit

(ylläolevat sekajätteeseen)

• metallia, alumiinia sisältäviä materiaaleja

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

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)

Polttokelpoinen jäte
• harmaalla pohjalla olevat ovat
polttokelpoista jätettä (ent. sekajäte)

Metalli
• 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

Lasipakkaukset

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

Kartonkipakkaukset
Kartonkiastiaan
• ruskea aaltopahvi, kartonki ja
voimapaperi
• huuhdotut, litistetyt ja sisäkkäin
työnnetyt maito-, piimä-, jogurttiym. tölkit
• alumiinivuoratut mehutölkit

• pullonpalautukseen sopimattomat
lasipullot ja -purkit
EI kelpaa lasinkeräykseen:
• posliini, keramiikka, kristalli ja
maitolasi
• lamput, metallivahvisteinen ja
kuumankestävä lasi (uunivuoat ym.)
• autojen lasit, ikkunalasi ja peilit
Hevossuon jäteasemalle

Polttokelpoiseen jätteeseen:
• märkä tai likaantunut paperi ja
kartonki
• vahattu paperi, kuten lahjapaperit
• pehmopaperi, talouspaperi
• alumiinipaperi

Muovipakkaukset

RAUMAN SEUDUN
JÄTEHUOLTOLAITOS

Vaarallinen jäte

Muovipakkausastiaan

Kodin vaarallisia jätteitä ovat mm.
• elohopealämpömittarit
• akut
• elintarvikkeiden muoviset
pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
• maalit, lakat, liimat, vahat ja
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja
liuottimet
valmisruokapakkaukset
• kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
• pesuaine-, shampoo- ja
saippuapakkaukset
• hapot ja emäkset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit,
• jäteöljy, öljynsuodattimet
mieluiten litistettynä
• lääkkeet (apteekkiin)
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• paristot ja energiansäästölamput
Ei kelpaa muovipakkauskeräykseen:
sekä loisteputket (voi palauttaa
myyjäliikkeisiin)
• likaiset muovipakkaukset
tai polttokelpoiset jätteet
• PVC-pakkaukset
• muut muovituotteet tai
yritysten muovipakkaukset
kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia
muovipakkauksia

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

Polttokelpoiseen jätteeseen:
• sadevaatteet
• kengät
• vaipat ja siteet
• muovimatto
• mapit, muovitaskut, kontaktimuovi,
piirtoheitinkalvo
• CD- ja DVD- levyt koteloineen
• VHS-kasetit koteloineen
• lasikuitutapetti
• metallia, alumiinia sisältäviä
materiaaleja

Sähkö- ja
elektroniikkaromu (SER)

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

Lisätietoa lajitteluun:
Taloyhtiön jätekustannukset lisätään asumiskustannuksiin. Oikealla lajittelulla voit itse vaikuttaa siihen, etteivät nämä kustannukset nouse. Huonekalut, sähkö- ja
elektroniikkaromu, kotitalouden vaaralliset jätteet, remontin purkujätteet tai muut isot esineet tai jäte-erät pitää itse toimittaa Hevossuon jäteasemalle.
Hevossuon jäteasema, Hevossuontie 50, p. 02 823 5954, avoinna arkisin klo 7.00-18.00
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