
Ekopisteisiin:

PAPERI
Kaikki postiluukusta tuleva puhdas 
ja kuiva paperi
• Lehdet ja mainokset
• Postikortit ja kuoret
• Pehmeäkantiset kirjat
• Kopio- ja piirustuspaperi
• Valkeat paperikassit

EI SAA LAITTAA:
Lahjapaperia, pahvia, kartonkia 
tai ruskeita paperikasseja.

KARTONKI
Tyhjät, puhtaat, kuivat ja litistetyt
paperi-, kartonki- ja pahvipakkaukset
• Maito- ja mehutölkit
• Muro- ja keksipaketit
• Sokeri- ja jauhopussit
• Paperikassit ja pahvilaatikot

EI SAA LAITTAA:
Muovia, styroksia, 
likaisia pakkauksia.

MUOVI
Tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset 
korkit ja kannet irrotettuina

• Elintarvikkeiden muovipakkaukset
• Pesuainepullot
• Muovikassit ja -kääreet

EI SAA LAITTAA:
PVC-muovia, likaisia 
muovipakkauksia, 
muovituotteita.

Lapiokuusikon jäteasemalle:

VAARALLINEN JÄTE
Ympäristölle ja ihmiselle haittaa       
aiheuttava jäte
• Paristot ja akut
• Jäteöljyt ja suodattimet
• Maalit, lakat, liimat, liuottimet
• Aerosolipakkaukset
• Torjunta- ja suojeluaineet
• Varoitusmerkityt aineet

Otetaan kotitalouksilta vastaan maksutta.

Palauta lääkkeet aina apteekkiin.

BETONI JA 
RAKENNUSJÄTE
Raudaton betoni (halkaisija < 150 mm)

Rakennusjäte
• Remonttijäte
• Huonekalut
• Painekyllästetty puu
• Lajittelematon rakennusjäte

PUUTARHAJÄTE
Haravointijätteet, kasvit ja kasvien osat
• Puiden ja pensaidet lehdet ja neulaset
• Ruohonleikkuutähteet
• Kasvimaan perkeet
• Pienet määrät multaa

Otetaan vastaan maksutta.

Puutarhajätteen voi myös 
kompostoida 
omassa kompostorissa.

SÄHKÖLAITTEET
Kaikki sähkökäyttöiset laitteet, kuten
• Pesukoneet, hellat, mikrot
• Jääkaapit ja pakastimet
• Valaisemet, loisteputket, LED- ja 

energiansäästölamput
• Tietokoneet ja puhelimet
• Hiustenkuivaajat ja partakoneet

Otetaan vastaan maksutta.

Kiinteistön omaan jäteastiaan:

POLTTOKELPOINEN JÄTE
Arjen kierrätyskelvottomat jätteet, kuten
• Kertakäyttövaipat
• Rikkinäiset kengät ja lelut
• Siivousjätteet
• CD- ja DVD-levyt
• Yksittäiset hehkulamput, PVC-muovi,  

kierrätyskelvoton lasi ja sulakkeet

Omaan kompostoriin:

BIOJÄTE
Kaikki eloperäinen jäte, kuten
• Ruoantähteet • Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Kahvin- ja teenporot ja suodatinpussit 
• Talouspaperit ja lautasliinat
• Kalanruodot ja pienet luut • Puutarhajäte
• Jos käytössä ei ole kompostoria, biojäte pannaan 

kiinteistön polttokelpoisen jätteen astiaan.

METALLI
Tyhjät, puhtaat ja kuivat 
metallipakkaukset ja -esineet

• Metallitölkit, -kannet ja -korkit
• Alumiinivuoat ja -foliot
• Tyhjät maalipurkit
• Paineettomat aerosolipullot

EI SAA LAITTAA:
Sähkölaitteita, vaarallisia jätteitä, 
kuten puolityhjiä aerosolipulloja.

Seuraa Kolarin kuntaa
Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä!

/kolarinkunta

/Kolarin_kunta

/Kolarin_kunta

KÄSITTELEMÄTÖN 
PUU
Lajiteltu käsittelemätön ja pinnoittamaton 
puu (saa olla betonilautaa ja nauloja)
• Kuormalavat ja kaapelikelat
• Saha- ja höylätähteet
• Laudat, rimat yms.

EI SAA LAITTAA:
Maalattua, lakattua tai 
painekyllästettyä puuta, kalusteita.

LASIPAKKAUKSET
Tyhjät, puhtaat, kannettomat ja korkittomat 
• Lasipullot
• Lasipurkit
Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa. 
Palauta pantilliset lasipullot kaupan palautus-
automaattiin.

EI SAA LAITTAA:
Lamppuja, lasiastioita, 
ikkuna- tai peililasia.


