
Biojäte
Ruokajäte
Hedelmien ja vihannesten kuoret
Kahvin- ja teenporot, suodatinpussit
Kalanruodot, luut, munankuoret

 Talouspaperit, lautasliinat
 Kukkamulta, kasvijätteet

EI muovia, lasia tai metallia
EI vaippoja tai imurin pölypusseja

 EI nestetölkkipakkauksia

 Vie biojäte kodin tai taloyhtiön biojäteastiaan.
Biojätteen voi kompostoida myös omassa kompos-
torissa, muista tehdä siitä kompostointi-ilmoitus!
Biojäteastia pysyy siistinä, kun jätteen pakkaa ja käyttää
astiassa suojasäkkiä. Bioastiaan soveltuvat säkit ja pussit
ovat paperisia tai biohajoavaa materiaalia. Valuta biojätteen
nesteet viemäriin, sillä märkyys vaikeuttaa astian tyhjentä-
mistä varsinkin talvella.

Erilliskerätty biojäte kompostoidaan ja siitä valmistetaan
multaa Mustankorkean kompostointilaitoksessa.

www.mustankorkea.fi

Metalli
SäilyketölkitPienet metalliesineet, -astiat, -kannet ja -korkit

Tyhjät ja kuivat maalipurkitTyhjät aerosoli- tai spraypullot EI paristojaEI sähkö- ja elektroniikkaromua
 EI uudenvuodentinojaVie metalli hyötykeräyspisteeseen tai taloyhtiön

metallinkeräysastiaan. Isot metalliesineet (polku-

pyörät, kiukaat, autonosat tms.) Mustankorkealle

tai romuliikkeeseen.Keräysmetalli käytetään uusien metalliesineiden

valmistamiseen.www.mepak.fi

Jätteiden lajittelu
Jyväskylässä on yleinen jätteiden lajitteluvelvollisuus.
Hyötyjätteet (biojäte, paperi, kartonki, lasi ja metalli) lajitel-
laan asumisessa syntyvistä jätteistä erikseen. Jäljelle jää
hyödyntämiskelvoton jäte eli kuivajäte.

Keräyskartonki
Pahvi
Kartonkipakkaukset ja -tölkit
Paperipussit, -kassit ja -säkit
Pizzarasiat, munakennot, paperirullien hylsyt

EI muovia ja styroksia
EI märkää ja likaista kartonkia

Vie kartonki hyötykeräyspisteeseen tai
taloyhtiön keräyskartonkiastiaan.

Litistä laatikot, rasiat ja tölkit niin astiaan mahtuu enemmän.
Vie isot pahvit suuriin keräyssäiliöihin.
Keräyskartongista valmistetaan uusia kartonkituotteita.

www.paperinkerays.fi

Kuivajäte
  Muovikääreet, -pussit ja -pakkaukset
  Likaiset tai märät paperit ja kartongit
  Posliini ja keramiikka, ikkuna-, peili- ja autonlasi
  Vaipat, siteet
  Imurin pölypussit, tupakantumpit, purukumit
  Lahjapaperit, kertakäyttöastiat ja -aterimet
  Styroksiset pakkausmateriaalit
  Hehkulamput, palovaroittimet (ilman paristoja)
  Käyttökelvottomat vaatteet ja jalkineet
  Muu kierrätykseen kelpaamaton jäte

 EI biojätettä
EI vaarallisia- tai rakennusjätteitä

 EI hiekoitushiekkaa

 Vie kuivajäte kodin tai taloyhtiön kuivajäteastiaan.
Kuivajäte päätyy kaatopaikalle haudattavaksi. Lajittelun
ansiosta se sisältää mahdollisimman vähän hyödyntä-
miskelpoista jätettä.

www.mustankorkea.fi

Keräyspaperi
Lehdet, mainokset, kirjekuoret ja

muut postin tuomat paperit

Kopio- ja tulostuspaperit (myös värilliset)

Ruutu- ja piirustuspaperit

Vihkot, kirjat ilman kansia, puhelinluettelot

EI märkää tai likaista paperia

EI muovikasseja tai styroksia

 EI lahjapaperia tai kartonkia

 Vie keräyspaperi hyötykeräyspisteeseen

tai taloyhtiön paperinkeräysastiaan.

Kotikeräyspaperia käytetään sanomalehti- ja pehmo-

paperien valmistukseen sekä eristemateriaalina

(esim. sellu- tai puhallusvilla).

www.paperinkerays.fi

Lasi
väritön ja värillinen lasi  
lasipullot ja -purkit

EI posliinia, keramiikkaa, kristallia tai kiviä
EI ikkuna-, peili- ja tuulilasia
EI hehkulamppuja tai loisteputkia
EI kuumankestävää erikoislasia (esim. uunivuoat)

Vie lasi hyötykeräyspisteeseen tai taloyhtiön
lasinkeräysastiaan.

Ennen keräysastiaan viemistä huuhtele purkit ja pullot.
Poista metalli- ja muoviosat, kannet ja korkit. Etiketit ja
kaulusrenkaat voi jättää poistamatta.

Keräyslasista valmistetaan mm. lämpöeristeitä (lasivil-
laa), uusia lasipakkauksia, ekolaattoja ja ikkunalasia.

www.uusioaines.com




