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Sekajäte on jätettä jota ei voi hyödyntää 
tai jota ei saada kerättyä hyödynnettäväksi.

Sekajäte toimitetaan kaatopaikalle, jossa sitä ei 
enää lajitella. Lajittelu on suoritettava jätteen 
syntypaikalla.

Jätteiden lajittelu säästää luonnonvaroja ja 
vähentää kaatopaikkojen aiheuttamia ongel-
mia.

Sekajätteeseen ei saa laittaa
• Ongelmajätettä
• Kierrätykseen lajiteltavissa olevia materiaaleja

Pienet metalliesineet voi laittaa kotona metal-
lin kierrätys astiaan, isommat metalliesineet 
voi toimittaa suoraan jäteasemalle (polkupyö-
rät, pesukoneet, liedet, kiukaat).

LASIJÄTE

Metallia kierrättämällä energiaa säästyy 75-95% verrattuna uuden 
raaka-aineen käyttöön. Metalleja voi kierrättää lähes loputtomiin

Lasin erilliskeräys säästää uusiutumattomia luonnonvaroja, 
vähentää energiantarvetta ja vähentää hiilidioksiidi päästöjä.

Lasin keräykseen saa laittaa
• lasipullot 
• lasipurkit ja -astiat, 
 etikettejä ei tarvitse 
 poistaa)

Ei saa laittaa
• lasia jossa on metalliosia 
• keramiikkaa, posliinia (kahvikuppeja, lautasia)
• kristallia
• opaalilasia
• muovi- tai savipulloja
• ikkunalasia

• peililasia
• hehkulamppuja
• kuumuutta kestävää lasia (uunivuoat,  
kahvipannut)

Muista poistaa metallikorkit ja -renkaat ja kan-
net. Pienikin epäpuhtaus kierrätettävän lasin 
joukossa pilaa koko erän.

Sekajätettä ovat esimerkiksi
• pölynimuripussit 
• kertakäyttövaipat ja terveyssiteet 
• posliini 
• nahka ja kumi 
• PVC-muoviset tuotteet 
• alumiinipinnoitetut muovit kuten kahvipaketit 

ja sipsipussit 
• tuhka ja tupakantumpit 
• hehku- ja halogeenilamput sekä sulakkeet

Metallin kierrätykseen saa 

laittaa
• pantittomat juomatölkit
• tyhjät (puhtaat) säilyke- ja juomatölkit  

(etikettejä ei tarvitse poistaa).
• metallipurkit ja -astiat, myös emaloidut
• metallikannet
• puhdistetut alumiinivuoat ja - foliot
• kruunu ja kierrekorkit

Metallinkierrätykseen ei saa 

laittaa
• maalipurkkeja
• kaapelit
• aerosolipakkaukset, elleivät ne ole  

täysin tyhjiä
• paristot tai muut ongelmajätteet

likaiset tai öljyiset esineet tuubit

Jätteet  
kierrätykseen? 

Onko se niin 
helppoa? 

On se... finska.net

• Sakokaivojen tyhjennys 
• Viemäreiden avaus 
• Siirtolavat suursiivouksiin ja 
 risusavoittoihin 
• Bajamajavuokraus erilaisiin  
 tapahtumiin 
• Varastointi (teollisuus ja kaupat)

• Jätehuolto 
• Raskaankaluston pesu 
• Kappaletavarakuljetukset 

Sahakatu 1, 38200 Sastamala • (03) 514 3531 • www.finska.net
(muut kuin jätehuoltopalvelut)




