LAJITTELUOPAS - LAJITTELE NÄIN
Ruoanjätteet

Jäännösjätteet

Muovipakkaukset

Paperipakkaukset

Esimerkkejä jätteistä

Vihannesten,
hedelmien ja
juuresten kuoret,
liha, kala ja äyriäiset, pasta, leivän
kannikat, teepussit, kuihtuneet
kukat jne.

Vaipat, kissan
hiekka, pölynimuripussit, tiskirievut, vanupuikot,
kuluneet vaatteet ja
jalkineet, kukkamulta (pieniä
määriä) jne.

Ketsuppipullot,
jäätelölaatikot, sampoo- ja balsamipullot, perunanlastuja makeispussit,
leikkelepakkaukset,
hammastahnaputkilot, muovipussit,
solumuovipakkaukset jne.

Maito-, viili ja
kermapakkaukset,
muropakkaukset.
Munakartongit, pesuainepaketit, pizzapakkaukset, käärepaperit,
paperikassit jne.

Päivä- ja viikkolehdet, luettelot, taskukirjat,
mainoslehtiset,
paperiarkit jne.

Mitä jätteille
tapahtuu?

Ruoanjät
teet lähetetään
Torsvikin biokaasulaitokseen.
Biokaasu käytetään kaupungin
bussien ja kunnan
ajoneuvojen polttoaineena.

Lähetetään
Torsvikin lämpövoimalaan, jossa
niillä tuotetaan
kaukolämpöä ja
sähköä asuntoihin
kunnassa.

Pehmeä muovi
erotetaan kierrätysprosessissa kovasta
muovista ja uusiokäytetään esim,
huonekaluihin,
muovipusseihin,
kukkaruukkuihin
jne.

Paperipakkaukset
kerätään, lajitellaan
ja paalitetaan, jonka
jälkeen ne kuljete
taan paperitehtaaseen.
Siellä materiaalit, kuten muovi ja alumiini
siivilöidään pois. Paperin kuidut liotetaan
irti ja uusiokäytetään.

Huuhtele pakkaukset.

Pakkaukset tulee
painaa kokoon ennen
niiden jättämistä
jätteisiin.

Finska

Sanomalehtipaperi

Värillinen lasi

Väritön lasi

Metallipakkaukset

Värilliset lasipullot
ja purkit

Värittömät lasipullot ja purkit.

Kannet, korkit,
alumiinikalvot,
säilykepurkit,
metalliset putkilot
jne.

Sanomalehdet kerätään ja kuljetetaan
lajittelulaitokseen,
jossa ne lajitellaan
ja paalitetaan. Ne
lähetetään edelleen
paperitehtaaseen,
jossa ne käytetään
uuden paperin
valmistukseen.

Lasi kerätään ja kuljetaan lasitehtaalle,
jossa se murskataan
ja lajitellaan. Lasi
käytetään ennen
kaikkea uusien
lasipakkausten
valmistukseen.

Lasi kerätään
ja kuljetetaan
lasitehtaalle, jossa
se murskataan ja lajitellaan. Erivärisiä
laseja ei saa sekoittaa keskenään,
koska se huonontaa
uuden lasin laatua.

Alumiini- ja muut
metallipakkaukset erotellaan
toisistaan ennen
kuin materiaali
kuljetetaan
sulattoon uusiokäyttöä varten.

Kirjekuoret ja
tarralaput heitetään
jäännösjätteisiin.

Pullot ja purkit
on tyhjennettävä.
Lajittele pois korkit
ja kannet. Panttipullot toimitetaan
ostopaikkaan.

Pullot ja purkit
on tyhjennettävä.
Lajittele pois korkit
ja kannet. Panttipullot toimitetaan
ostopaikkaan.

Huuhtele pakkaukset ennen
roskiin heittämistä.
Panttipullot toimitetaan ostopaikkaan.

Lähde:
www.ftiab.se
www.jonkoping
energi.se

Muista
seuraava

Pussit tulee taittaa Muovipussit on
huolellisesti.
sidottava umpeen.
Täytä katkoviivamerkkiin saakka.
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Helppoa
lajitella
oikein!

