
Finska Ruoanjätteet Jäännösjätteet Muovipak-
kaukset

Paperipakkaukset Sanomalehti-
paperi

Värillinen lasi Väritön lasi Metallipak-
kaukset

Helppoa 
lajitella 
oikein!

Esimerkke-
jä jätteistä

Vihannesten, 
hedelmien ja
 juuresten kuoret, 
liha, kala ja äyriä-
iset, pasta, leivän 
kannikat, teepus-
sit, kuihtuneet 
kukat jne.

Vaipat, kissan
hiekka, pölynimu-
ripussit, tiskirie-
vut, vanupuikot, 
kuluneet vaatteet ja 
jalkineet, kuk-
kamulta (pieniä 
määriä) jne.

Ketsuppipullot, 
jäätelölaatikot, sam-
poo- ja balsamipul-
lot, perunanlastu- 
ja makeispussit, 
leikkelepakkaukset, 
hammastahnaput-
kilot, muovipussit, 
solumuovipak-
kaukset jne.

Maito-, viili ja 
kermapakkaukset, 
muropakkaukset. 
Munakartongit, pesu-
ainepaketit, pizzapak-
kaukset, käärepaperit, 
paperikassit jne.

Päivä- ja viikko-
lehdet, luette-
lot, taskukirjat, 
mainoslehtiset, 
paperiarkit jne.

Värilliset lasipullot 
ja purkit

Värittömät lasipul-
lot ja purkit.

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

Mitä jätteille 
tapahtuu?

Ruoanjät
teet lähetetään 
Torsvikin bio-
kaasulaitokseen. 
Biokaasu käyte-
tään kaupungin 
bussien ja kunnan 
ajoneuvojen polt-
toaineena.

Lähetetään 
Torsvikin lämpö-
voimalaan, jossa 
niillä tuotetaan 
kaukolämpöä ja 
sähköä asuntoihin 
kunnassa.

Pehmeä muovi 
erotetaan kierrätys-
prosessissa kovasta 
muovista ja uu-
siokäytetään esim, 
huonekaluihin, 
muovipusseihin, 
kukkaruukkuihin 
jne.

Paperipakkaukset 
kerätään, lajitellaan 
ja paalitetaan, jonka 
jälkeen ne kuljete
taan paperitehtaaseen. 
Siellä materiaalit, ku-
ten muovi ja alumiini 
siivilöidään pois. Pa-
perin kuidut liotetaan 
irti ja uusiokäytetään.

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

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

Lasi kerätään 
ja kuljetetaan 
lasitehtaalle, jossa 
se murskataan ja la-
jitellaan. Erivärisiä 
laseja ei saa sekoit-
taa keskenään, 
koska se huonontaa 
uuden lasin laatua.

Alumiini- ja muut 
metallipakkauk-
set erotellaan 
toisistaan ennen 
kuin materiaali 
kuljetetaan 
sulattoon uu-
siokäyttöä varten.

Muista 
seuraava

Pussit tulee taittaa 
huolellisesti. 
Täytä katkoviiva-
merkkiin saakka.

Muovipussit on 
sidottava umpeen.

Huuhtele pak-
kaukset.

Pakkaukset tulee 
painaa kokoon ennen 
niiden jättämistä 
jätteisiin.

Kirjekuoret ja 
tarralaput heitetään 
jäännösjätteisiin.

Pullot ja purkit 
on tyhjennettävä. 
Lajittele pois korkit 
ja kannet. Pantti-
pullot toimitetaan 
ostopaikkaan.

Pullot ja purkit 
on tyhjennettävä. 
Lajittele pois korkit 
ja kannet. Pantti-
pullot toimitetaan 
ostopaikkaan.

Huuhtele pak-
kaukset ennen 
roskiin heittämi-
stä.
Panttipullot toi-
mitetaan ostopa-
ikkaan. 20
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Lähde:
www.ftiab.se
www.jonkoping
energi.se
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