
1. BIOJÄTE 

1.1 Keittiöjäte 

1.1.1 Ruokahävikki Ruoantähteet, kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet 

1.1.2 Muu keittiöjäte 
Hedelmien, vihannesten, juuresten kuoret, kananmunien kuoret, 
marjojen, hedelmien ja vihannesten perkuujätteet, kalan 
perkuujätteet, luut, kahvin ja teen porot suodatinpapereineen 

1.2 Puutarhajäte 
  

1.2.1 Risut ja oksat 
Oksat, risut, rangat (alle ranteenpaksuiset), pensaat, tuohi, havut, 
kävyt 

1.2.2 Omenat Pilaantuneet omenat pihoilta 

1.2.3 Muu puutarhajäte 
Puiden ja pensaiden lehdet, nurmikon leikkuutähteet, kuihtuneet 
kukat, kukkamulta 

1.3 Muu biojäte  Lemmikkien purut 

2. PAPERI 

2.1 Paperipakkaukset  
Paperipussit, -kassit ja -säkit (esim. paperiset perunalastupussit, 
näkkileipäpaketit, leipäpussit) Elintarvikkeiden ym. käärepaperit 
(esim. voipaketit) 

2.2 Pehmopaperit  Paperinenäliinat, talouspaperi, käsipyyhkeet (paperiset), wc-paperi, 
servetit  

 
2.3 Muu paperi 

2.3.1 Tuottajavastuun 
alainen keräyspaperi 

”Postiluukusta tullut paperi” (esim. sanoma- ja aikakauslehdet, 
mainosposti, kirjekuoret, puhelinluettelot, postimyyntiluettelot), 
kirjoitus- ja kopiopaperi, kirjat 

2.3.2 Muu paperi 
Piirustus- ja askartelupaperit, muistilaput, kuitit, lahjapaperit, 
paperiset tapetit 

3. KARTONKI JA PAHVI 

3.1 Kartonkipakkaukset 

 3.1.1 
Alumiinipinnoitetut 
kartonkitölkit  

Alumiinivuoratut kartonkiset maito-, mehu-, kerma-, piimä-, jogurtti-, 
viini- ja pesuainetölkit, perunalastuputkilot  

3.1.2 Muut 
kartonkipakkaukset 

Kartonkiset maito-, mehu-, kerma-, piimä-, jogurtti, viini-, ja 
pesuainetölkit, muro, keksi- ja makeispaketit, pizzalaatikot, muna- ja 
hedelmäkennot, wc- ja talouspaperihylsyt, juomien kartonkiset 
monipakkaukset (sixpackit ym.)  

3.2. Pahvipakkaukset  Pahvilaatikot 

3.3 Muu kartonki ja 
pahvi 

 Kartonkiset kertakäyttöastiat, askartelukartongit, lehtiöiden 
taustapahvit, aaltopahvi, pahvitaulut, pelilaudat, palapelit  

4. PUU 

4.1 Puupakkaukset  Puiset kuormalavat, puulaatikot 

4.2 Kyllästetty puu  Kyllästetty puutavara ja siitä valmistetut ulkokalusteet yms.  

4.3 Muu puu 

4.3.1 Rakennus- ja 
purkupuu 

Laudat, lankut, puurakenteet kuten ovet, maalattu tai lakattu puu, 
pinnoitettu puu (melamiini), parketti, lastulevy, kimpilevy, vaneri, 
kovalevy  

4.3.2 Muu puu 
Puulelut ja -palikat, yli ranteenpaksuiset oksat ja rungot, kannot, 
kaapit, kalusteet, lastut, sahanpuru  

5. MUOVI 

5.1 Muovipakkaukset 

5.1.1 
Kovamuovipakkaukset 

 Muovipullot, -astiat ja -kanisterit, esim. tyhjät öljy- ja 
pakkasnestepullot, pesuainepullot, elintarvikkeiden pakkausmuovit 
esim. viili- ja jogurttipurkit, voi- ja margariinirasiat, muoviset 
deodoranttipurkit, kosmetiikkapullot, styroxpakkaukset ja -
pakkaustuet, grilliruokakotelot, muovikotelot ja -rasiat (esim. 
jauhelihapaketit), muovikannet ja korkit  

5.1.2 
Kalvomuovipakkaukset 

Muovipussit, -kassit ja -säkit, pakkausmuovit (pakastevihannes- ja 
muropussit, karkkipaperit), sipsipussit  

5.2 Muu muovi 5. 2.1 Muu kovamuovi 

 Muovisangot, styroxeristeet, pienet muoviesineet esim. kynien 
muovikuoret, tiskiharjat, hammasharjat, muoviset huonekalut, 
muoviset kertakäyttöastiat, disketit, videokasetit, putket ja letkut, 
vinyyliäänilevyt, muoviritilät, mapit, muoviset lattiapäällysteet, 
muovimatot, kovamuoviset lelut, muoviset rakennusmateriaalit 
(esim. sadevesikourut, puujäljitelmäulkopaneelit, listoitukset, 
asennusrimat, kattokourut)  



5.2.2 Muu kalvomuovi 
 Muovikelmut, pakkausteipit, piirtoheitinkalvot, muovitaskut, 
kontaktimuovi, muoviset tapetit puhallettavat lelut, suihkuverhot  

6. LASI 

6.1 Lasipakkaukset  Lasipurkit ja -pullot 

6. 2 Muu lasi  
Lasiastiat, juomalasit, tasolasi, ikkunalasi, kristalli, koristelasi, 
kuumuuden kestävä lasi (uunivuoka, uunin luukun lasi, Pyrex), 
lämpölasi, autonlasi, lankavahvisteinen lasi, peilit  

7. METALLI 

7.1 Metallipakkaukset 

7.1.1 
Alumiinipakkaukset 

Juomatölkit, foliopakkaukset, margariinipakettien välikannet, 
alumiiniset ruokapakkaukset  

7.1.2 Muut 
metallipakkaukset 

Säilyketölkit, lasipurkkien metalliset kannet, tyhjät maalipurkit, tyhjät 
aerosolipakkaukset  

7.2 Muu metalli  
Metalliset huonekalujen osat, Avaimet Työkalut, pultit, naulat, 
Pyörien lukot, Paperiliittimet Ruokailuvälineet, Rautatangot, Kattilat, 
Kolikot  

8. TEKSTIILIT 

8.1 Jalkineet ja laukut  Jalkineet, laukut, vyöt 

8.2 Muut tekstiilit 

8.2.1 Isot 
vaatekappaleet ja 
kankaat  

Takit, hameet, paidat, housut, liinavaatteet, pöytäliinat, verhot muut 
isot kankaat  

8.2.2 Muut tekstiilit Sukat, pipot, alushousut 

9. SÄHKÖLAITTEET JA AKUT 

9.1 Sähkölaitteet 

 9.1.1 Loisteputki-, 
energiansäästö- ja 
LED-lamput  

Loisteputket, Pienloistelamput, Energiansäästölamput, LED-lamput 

9.1.2 Muut 
sähkölaitteet 

Kodinkoneet, tietokoneiden näytöt, näppäimistöt, keskusyksiköt, 
kaiuttimet, televisiot, radiot, DVD-soittimet, kamerat, puhelimet, 
laturit, sähköiset lelut, sähköjohdot, sähkötyökalut, laitteiden osat, 
sulakkeet, valaisimet, taskulamput, paloilmaisimet, termostaatit  

9.2 Paristot ja pienakut  Kertakäyttöiset ja ladattavat paristot ja sähkölaitteiden akut 

9.3 Ajoneuvoakut   

10. VAARALLISET KEMIKAALIT 

10.1 Lääkkeet   

 10.2 Muut vaaralliset 
kemikaalit  

 

Öljyt, jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet, moottorinpesunesteet, 
torjunta- ja desinfiointiaineet, emäkset, hapot, ohenteet, liuottimet 
kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja liuotinpitoiset pesuaineet, ei-tyhjät 
aerosolipakkaukset, kynsilakka, kynsilakan poistoaine, maalit, lakat, 
liimat, hartsit, valokuvauskemikaalit, värjäyskemikaalit, 
puhdistusaineet, puunsuoja- ja kyllästysaineet, myrkyt, 
eristemassat, kitit, tasoitteet, silikoni, vahat  

11. SEKALAISET JÄTTEET 

11.1 
Sekalaiset   pakkaukset 

 
Vaikeasti eroteltavat sekamateriaalipakkaukset (esim. sätkäpussit, 
tyhjät lääketablettien läpilyöntilevyt), alumiinipaperia ja –muovia 
sisältävät pakkaukset (esim. makkaranpaistopussit ja kahvipaketit)  

11.2 Vaipat ja siteet  Vaipat, kuukautissiteet, tamponit 

11.3 Muut sekalaiset 
jätteet 

 11.3.1 Muut 
polttokelpoiset jätteet  

Sohvanpäälliset, matot, nauhat, narut, pehmolelut  

11.3.2 Kiviainekset 
Kivet, hiekka, sora, tiili, betoni, keramiikka ja posliini (kahvikupit, 
lautaset, kulhot, koriste-esineet ym.), kaakelit, savi 

 11.3.3 Muut 
polttokelvottomat 
jätteet  

Polttokelvottomat vaikeasti eroteltavat sekamateriaaliesineet (esim. 
hehkulamput, sateenvarjot), tuhka, lasivilla, kipsilevy  

 


