
LAJITTELUOPAS ASKOTALO
Renor Oy

ENERGIAJÄTE

► Muovipakkaukset

► Styroxi, muovipussit 

► Pienpuu 

► Kertakäyttöiset ruokailuvälineet

► Muovi- tai vahapintainen paperi ja pahvi 

► EI lakaisujätettä, biojätettä, metallia, lasia tai

► PVC-muovia 

SEKAJÄTE

► Keramiikka

► posliini 

► PVC-muovit

► Alumiinivuoratut pakkaukset

► Terveyssiteet, vaipat 

► Lakaisujäte

► Pölypussit

► Biojätteellä likaantuneet muovit

El vaarallisia jätteitä tai hyödynnettäviä jätejakeita

BIOJÄTE

 Teepussit, Suodatinpussit, kahvinporot 

 Vihannesten ja hedelmien kuoret 

 Servetit, talous- ja käsipyyhepaperi 

 Ruokajäte Biohajoavat astiat ja aterimet 

 EI nesteitä tai maatumattomia materiaaleja

Askotalon jätehuoneessa biojätekylmäkaappi



LASI

► Lasipullot ja lasitölkit. Poista metallikannet

sekä –korkit ja lajittele ne metallikeräysastiaan

METALLI
► Säilyketölkit, metalli kannet ja korkit. 

► Alumiini vuoat.

► Pantittomat juomatölkit.

PARISTOT
Teippaa patterin navat, ennen hävitystä. Teippaamattomat paristot

saattavat aiheuttaa oikosulkuvaaran. Tulipalovaara!

MUOVIPAKKAUKSET
EI VIELÄ KÄYTÖSSÄ ASKONALUEELLA!

► elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten 
jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset

► pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset

► muovipullot, kanisterit ja purkit – mieluiten litistettyinä

► muovikassit, -pussit ja –kääreet

Muut muovituotteet kuin yllä listatut lajitellaan 
energiajätteeseen. Jos ei ole mahdollista viedä 
muovipakkausjätteitä ne voi lajitella kiinteistön 
energiajäteastiaan. Poikkeuksena PVC-muoviset pakkaukset, 
jotka lajitellaan aina sekajäteastiaan.

KÄYTETYT TULOSTIMEN VÄRIKASETIT
Jätehuoneessa oma keräilyastia käytetyille värikaseteille

Kiinteistössä ei ole SER-keräyspistettä.

PAHVI 
► aaltopahvi ja pahvilaatikot

Teippejä, etikettejä ja hakasia ei tarvitse poistaa.

Litistä pahvilaatikot. Ei saa laittaa: nestekartonki, 

läpivärjätty pahvi, voimapaperi. Askotalon

jätehuoneessa pahvipuristin

KERÄYSPAPERI

► sanoma- ja aikakausilehdet

►mainosposti

► uusiopaperit

► kirjekuoret, myös ikkunalliset

► värilliset kopiopaperit

► toimistopaperi jos erilliskeräystä ei ole



LAJITTELUOPAS UPOTALO
Renor Oy

ENERGIAJÄTE

► Muovipakkaukset, Styroxi, muovipussit

► Kertakäyttöiset ruokailuvälineet

► Muovi- tai vahapintainen paperi ja pahvi 

SEKAJÄTE

► Keramiikka,  posliini 

► PVC-muovit

► Alumiinivuoratut pakkaukset

► Terveyssiteet, vaipat 

► Lakaisujäte, pölypussit

► Biojätteellä likaantuneet muovit

METALLI

► Säilyketölkit, metalli kannet ja korkit. 

► Alumiini vuoat.

► Pantittomat juomatölkit.

► metalliromu

PAHVI 

► aaltopahvi ja pahvilaatikot

Teippejä, etikettejä ja hakasia ei tarvitse poistaa.

Litistä pahvilaatikot. Ei saa laittaa: nestekartonki, 

läpivärjätty pahvi, voimapaperi. 

KERÄYSPAPERI

► sanoma- ja aikakausilehdet

► mainosposti

► uusiopaperit

► kirjekuoret, myös ikkunalliset

► värilliset kopiopaperit

► toimistopaperi jos erilliskeräystä ei ole

PUUJÄTE

► Laudat, lankut, kuormalavat, vanerit, 

lastulevyt, kuitulevyt, MDF- ja melamiinilevyt 

ja –listat, laminaatit, parketit, listat

► puiset verhoilemattomat huonekalut ja 

kalusteet saa olla maalattua, saa sisältää 

nauloja, heloja ja vetimiä


