SORTERINGSINSTRUKTION
Kivistö, Vantaa - Automatiskt Sopsugsystem

SORTERA DITT AVFALL KORREKT
KORREKT SORTERING möjliggor en säker och effektiv återanvändning av ditt avfall. Det
finns fyra inkast för hushållsavfall i sopsugsystemet. De andra avfallstyperna kan tas till
återvinningsrum eller andra platser, enligt instruktioner från HRM (Helsingforsregionens
miljötjänster).
LÄS instruktionerna noggrant och behåll dem. Sortera avfallstyperna redan hemma och
planera din återvinning effektivt.

DETTA AVFALL SKA SLÄNGAS I INKASTEN
BLANDAVFALL_________

MATAVFALL_________

BLANDAVFALL är ditt
dagliga avfall som är
separerat från farligt
avfall och material för
återvinning.
T.EX: Plastpåsar, blöjor,
nedsmutsade
förpackningar, textilier,
små plastföremål, läder,
glödlampor, kosmetik.
KOM IHÅG: I vanliga plastpåsar är det
bra att bara fylla till en tredjedel (1/3)
och förslut påsen noggrant.
BLANDAVFALL KAN ANVÄNDAS I EL- OCH
VÄRMEPRODUKTION

PAPPER_____________ KARTONG____________

MATAVFALL
är
komposterbart avfall
från hushållskök

PAPPERSAVFALL

KARTONGAVFALL

Här slängs nyhetsbrev,
broschyrer, reklam post,
kataloger, mjukt omslag
böcker,
telefonkataloger, alla kuvert
gjord av vitt papper,
papperspåsar,
samt
kopieringspapper.

Här
slängs
pappkartonger (mjölk- och
juice-kartonger),
spannmål
och
kex
förpackningar,
pappersrullar
kärnor,
kartongförpackningar
drycker, socker och
mjölpåsar, plastbelagda papperspåsar
och omslagspapper, äggkartonger.

KOM IHÅG: Använd påsen avsedd för
matavfall och förslut den noggrant. Ju
torrare matavfallet är ju bättre
återvinns det.

KOM IHÅG: Pappret ska slängas löst i
inkastet, inte i påsar eller hopknutna
med snöre!

KOM IHÅG: Skölj ur smutsiga
förpackningar och platta till dem. Riv
pizzakartonger i mindre bitar så att de
inte fastnar i sopsugsröret.

MATAVFALL KAN KOMPOSTERAS I JORD.

AV PAPPRET TILLVERKAS NYTT PAPPER

AV KARTONG TILLVERKAS NYA KARTONGER

T.EX: Kött, fisk, frukt,
bröd och grönsaker.
Även
äggskal,
kaffesump, filterpåsar,
hushållspapper
och
vegetabiliskt avfall från
trädgården.

DETTA AVFALLA SKA INTE SLÄNGAS I INKASTEN!
I inkasten får det inte slängas t. ex.: mattor, julgranar, kläder, hockeyklubbor, paraplyer, mappar, grenar, stekpannor, styrofoam, mikrovågsugnar,
brödrostar eller andra maskiner och inget farligt avfall.

RENOVERINGS-

GLAS

METALL

FARLIGT AVFALL

ELEKTRONIKAVFALL

T.EX: glasburkar och
flaskor, trasiga
dricksglas,
barnmatsburkar,
syltburkar,
glödlampor

T.EX: burkar, grytor
och stekpannor,
metallverktyg, tomma
färgburkar, paraplyer,
metallstänger

T.EX: lysrör, batterier,
lågenergilampor,
färger, lim, lacker,
farliga kemikalier

T.EX: TV och radio,
datorutrustning, telefoner,
kaffebryggare,
mikrovågsugnar,
dammsugare

T.EX kakel, isolering,
porslin,
golvbeläggningar,
möbler, trä, sten och
jord

T.EX: möbler,
madrasser, möbler,
hjälmar, skidor, pjäxor
och annan
sportutrustning

TA elektronikavfall till
Sortti-stationer,
stationerna hittar du på
nätet hsy.fi

TA renoveringsavfall
till Sortti-stationer,
stationerna hittar du
på nätet hsy.fi

TA till Sortti-stationer.

TA glasavfall till
glasavfallsinsamling i
återvinningsrummet.

TA metallavfall till
metallavfallsinsamling
i
återvinningsrummet.

TA till farligt avfall till
rätt insamlingsställe, du
hittar dem på nätet
hsy.fi.

AVFALL

GROVAVFALL

Ta stora kartonger till
kartongavfallsinsamling
i återvinningsrummet.

TA HAND OM INKASTET!
Matavfall och blandavfall slängs i påsar. Matavfall ska slängas i en biologiskt nedbrytbar påse, medan blandavfall kan slängas i t.ex. vanliga plastpåsar
från matbutiken. Klipp eller riv isär lakan, skyddande plast, kartong och andra liknande material för att passa luckans öppning på inkasten. Linda och
knyt ihop bandliknande avfall.
Släng endast en påse åt gången i inkasten. Fasta och hårda objekt som är mer än 20cm långa kan inte transporteras av systemet, de hör hemma i
återvinningsrummet. Hårda material som sten, jord, glas och metall kan skada sopsugsystemet och ger ökat slitage. Utnyttjas systemet felaktigt leder
det till högre driftskostnader!

