JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE
Vantaan Kivistö - Automaattinen Jätteiden Putkikeräysjärjestelmä

LAJITTELE JÄTTEET OIKEIN
OIKEA LAJITTELU mahdollistaa jätteiden turvallisen ja tehokkaan hyötykäytön.
Putkikeräysjärjestelmässä on pienjätettä varten neljä eri syöttöputkea. Muut jätteet voi
viedä kierrätyshuoneeseen tai muihin HSY:n ohjeistamiin paikkoihin.
LUE ja säilytä ohjeet huolella. Ota putkikeräysjärjestelmän jätelajit huomioon jo kotona
ja suunnittele lajittelu itsellesi toimivaksi.

NÄMÄ JÄTTEET PUTKEEN
SEKAJÄTE____________ BIOJÄTE____________ PAPERI_____________ KARTONKI____________
SEKAJÄTE on päivittäin
syntyvää jätettä, josta
on eroteltu vaaralliset
jätteet ja materiaalina
hyödynnettävät jätteet.
ESIM:
Muovipussit,
vaipat,
likaantuneet
pakkaukset,
tekstiilit,
pienet
muoviesineet,
nahka, hehkulamput, kosmetiikka
MUISTA: Tavallinen muovipussi käy
hyvin – jätä kolmasosa (1/3) tyhjäksi ja
sulje pussi huolella.

BIOJÄTE on keittiössä
syntyvää kompostoitavaa jätettä.

PAPERIJÄTTEEKSI

KARTONKIJÄTTEEKSI

kelpaa lehdet, esitteet,
mainosposti, luettelot,
pehmeäkantiset kirjat,
puhelinluettelot, kaikki
kirjekuoret, valkoisesta
paperista tehdyt paperikassit sekä piirustus- ja
kopiopaperit.

kelpaa
kartonkitölkit
(maito- ja mehutölkit),
muro- ja keksipakkaukset,
paperirullahylsyt,
juomien
kartonkiset
pakkaukset, sokeri- ja
jauhopussit,
muovipinnoitetut paperikassit
käärepaperit ja munakennot.

MUISTA:
Käytä
biojätteelle
tarkoitettua pussia ja sulje pussi
huolella. Mitä kuivempaa biojäte on,
sen parempi järjestelmän toimivuuden kannalta.

MUISTA: Pudota paperit löyhinä ja
irrallisina nippuina. Älä laita ruskeassa
paperikassissa tai muovipussissa. Älä
sido paperinippuja narulla!

MUISTA: Huuhtele nestepakkaukset
käytön jälkeen, litistä ja pakkaa
sisäkkäin. Revi pitsalaatikot ja suuret
pakkaukset pienemmäksi, jotta ne eivät
jumitu syöttöputkeen.

BIOJÄTE KOMPOSTOIDAAN MULLAKSI.

PAPERISTA TEHDÄÄN UUTTA PAPERIA.

ESIM: Lihan, kalan,
hedelmien, leivän ja
vihannesten tähteet;
myös munankuoret,
kahvinporot, suodatinpussit, talouspaperi ja
kasvijätteet sisältä ja pihalta.

SEKAJÄTE VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ SÄHKÖN
JA LÄMMÖN TUOTANNOSSA.

KARTONKIKUIDUSTA VALMISTETAAN UUTTA
KARTONKIA.

NÄITÄ JÄTTEITÄ EI PUTKEEN!
PUTKEEN EI SAA LAITTAA mm. seuraavia esineitä/materiaaleja: matot, joulukuuset, vaatteet, jääkiekkomailat, sateenvarjot, mapit, risut,
paistinpannut, styroksi, mikroaaltouunit, leivänpaahtimet ja muut koneet/laitteet sekä ongelmajätteet.

LASI

METALLI

VAARALLINEN JÄTE SÄHKÖLAITTEET REMONTTIJÄTE

ESIM: lasipurkit ja
-pullot, rikkinäiset
juomalasit,
pilttipurkit,
hillopurkit,
hehkulamput

ESIM: säilyketölkit,
kattilat ja
paistinpannut,
metallityökalut, tyhjät
maalipurkit,
sateenvarjot,
metallitangot

ESIM: loisteputket, akut,
energiansäästö-lamput,
maalit, liimat, lakat,
vaaralliset kemikaalit

VIE lasijätteet
kierrätyshuoneen
lasijätteiden
keräykseen.

VIE metallijäte
kierrätyshuoneen
metallijätteiden
keräykseen.

VIE vaarallisten jätteiden
keräykseen, katso
keräyspaikat HSY:n
nettisivuilta hsy.fi.

ESIM: televisiot ja
radiot, ATK-laitteet,
puhelimet,
kahvinkeittimet,
mikroaaltouunit,
pölynimurit
VIE sähkölaitteet
HSY:n Sortti-asemalle,
katso sijainnit HSY:n
nettisivuilta hsy.fi.

SUURIKOKOINEN JÄTE

ESIM: kaakelit,
eristeet, posliini,
lattiapäällysteet,
kalusteet, puutavara,
kivi- ja maa-aines

ESIM: huonekalut, patjat,
kalusteet, kypärät, sukset,
monot ja muut urheiluvälineet

VIE remonttijäte
HSY:n Sortti-asemalle.

Vie suurikokoinen kartonki
kierrätyshuoneen
kartonkikeräykseen.

VIE HSY:n sorttiasemalle.

PIDÄ PUTKESTA HUOLTA!
Bio- ja sekajäte tulee olla pussiin pakattuna. Biojätteelle tulee olla oma biohajoava pussi ja sekajätteelle voi käyttää esim. kaupan muovikasseja.
Paloittele ja kääri peitteet, lakanat, suojamuovit, pahvit ja muut vastaavat materiaalit mitoiltaan syöttölokeroon sopivaksi paketiksi. Kääri ja sido
nauhamaiset jätteet.
Täyttöluukusta mahtuu korkeintaan yksi 20 l pussi kerrallaan. Järjestelmään ei saa syöttää yli 20cm pitkiä kiinteitä kappaleita tai muita kookkaita
esineitä, vaan niiden paikka on kierrätyshuoneessa. Älä laita syöttöputkiin kivi- ja maa-aineksia, metalliesineitä tai muita painavia ja kovia esineitä.
Ne vahingoittavat putkijärjestelmän tekniikkaa. Väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja ylimääräisiä käyttökustannuksia.

