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KUN lajittelet, jätteistäsi tulee uutta 
materiaalia. Näin vähennät tehok-
kaasti luonnonvarojen käyttöä ja il-
mastopäästöjä.
 
Lajittelu säästää luonnon lisäksi ra-
haa. Mitä harvemmat sekajätteen 
tyhjennysvälit, sitä edullisempi jäte-
huolto. Tämä vaikuttaa myös vuok-
riin eli sekajäteastiaa ei siis kannata 
täyttää hyötyjätteillä.

Lajittelu on tehty VTS-kodeissa hel-
poksi, sillä keräysastiat löytyvät heti 
kotipihasta. Tähän oppaaseen koko-

simme ohjeet, joilla saat homman 
sujumaan.
 
Tärkeintä on muistaa, että muovi-, la-
si- ja kartonkipakkausten keräykseen 
kelpaavat vain tyhjät, puhtaat ja kui-
vat pakkaukset. Kaikki lasi- ja muovi-
tavarat (mm. astiat) sekä likaiset pak-
kaukset ovat sekajätettä.

Kotona tehtävällä pienellä lajittelu-
työllä saadaan paljon aikaan. Metal-
lit, paperit sekä muovi-, lasi- ja kar-
tonkipakkaukset kiertävät uusien 
tuotteiden raaka-aineeksi, biojät-

teestä puolestaan valmistetaan bio-
kaasua ja lannoitteita. Jäljelle jäävä 
sekajäte hyödynnetään kaukoläm-
möksi ja sähköksi.

KIITOS, ETTÄ 
LAJITTELET!

Ota 
lajitteluohjeet 

talteen ja 
kierrätä jätteet 
hyötykäyttöön!



Biojäte
l  sanoma- ja aikakauslehdet
l  kirjekuoret
l  kopiot ja tulosteet
l  pehmeäkantiset kirjat
l  mainokset, esitteet, 
 tuoteluettelot

Ei pahvia tai kartonkia.
Ei märkää tai likaista paperia.
Vie paperit irrallaan, älä sido niitä. 

l  kattilat ja paistinpannut
l  ruokailuvälineet
l  tyhjät maalipurkit
l  tyhjät, paineettomat 
 aerosolipullot
l  säilyketölkit ja pantittomat   
 juomatölkit
l  alumiinivuoat, -foliot ja 
 tuikkukuoret

Ei kaasupulloja.
Vie isot metallijätteet jäteasemille, 
jätekeskuksiin tai Repe & Romu 
-kierrokselle.

Paperi

Metalli

l  lasipurkit
l  lasipullot

Ei posliinia, keramiikkaa, lasiastioita, 
lamppuja, peilejä tai tasolasia. 
Poista korkit ja kannet.
Etiketit ja kaulusrenkaat saavat olla.

l  pahvilaatikot
l  maito- ja mehutölkit
l  muro- ja keksipaketit
l  kartonkiset kertakäyttöastiat
l  paperipussit ja -kassit
l  käärepaperit
l  juomien kartonkikääreet
l  paperirullien hylsyt ja 
 munakennot

Ei likaista tai märkää kartonkia. 
Huuhtaise ja valuta tölkit, litistä 
ja pakkaa ne sisäkkäin.

 

l  elintarvike- ja pesuaine-
 pakkaukset
l  muovipussit ja -kääreet
l  pullot, kanisterit ja purkit

Ei PVC-pakkauksia (03) tai muita 
muovituotteita (esim. lelut, astiat).

Keräykseen käyvät vain tyhjät, 
puhtaat ja kuivat muovipakkauk -
set. Irrota korkit ja kannet erilleen, 
älä pakkaa erilaatuisia muovi-
pakkauksia sisäkkäin. Jos pakkaus 
ei puhdistu kaapimalla tai kylmällä 
vedellä huuhtelemalla, laita se 
sekajätteeseen.

Lasipakkaukset Kartonkipakkaukset Muovipakkaukset

Sekajäte
Sekajätettä ovat esimerkiksi:
l  likainen paperi ja kartonki
l  vaipat ja terveyssiteet
l  posliini, keramiikka, lasiastiat
l  tekstiilit, nahka, kumi
l  pölynimurin pussi
l  hehku- ja halogeenilamput
l  kosmetiikka
l  tuhka, tupakantumpit
l  kasetit, cd- ja dvd-levyt
l  lemmikkien jätteet
l  kaikki muut muovit paitsi
 puhtaat muovipakkaukset

Lähde: Pirkanmaan Jätehuolto Oy, 2021

Vaarallinen jäte
l  loisteputket ja energian-
 säästölamput 
l  maalit, liimat, lakat, 
 liuottimet, ohenteet
l  kemikaalit, joilla on 
 vaaraominaisuus
l  jäteöljyt ja öljynsuodattimet
l  akut

Säilytä jätteet alkuperäispakkauk-
sissaan. Vie paristot ja kännykän 
akut niitä myyviin liikkeisiin.
Vie vaaralliset jätteet jäteasemille, 
jätekeskuksiin tai Repe & Romu 
-kierrokselle.

l  ruuantähteet
l  pilaantuneet elintarvikkeet
l  perkuujätteet ja kuoret
l  kahvinporot ja teepussit
l  talouspaperit ja lautasliinat
l  kasvit

Ei nesteitä, tuhkaa, lääkkeitä, 
tumppeja tai vaippoja.
Pakkaa biojätteet sanomalehteen 
tai biohajoavaan pussiin. Valuta 
ensin kosteista jätteistä nesteet 
viemäriin. Huom! Ei rasvoja viemä-
riin. Jähmetä paistinrasvat ja vie 
ne hyvin pakattuna biojäteastiaan.

l  huonekalut, patjat
l  puutavara
l  rikkinäiset polkupyörät 
 ja kodinkoneet
l  remonttijäte ja 
 muut isot jäte-erät

VTS-kotien jäteastiat on tarkoitettu 
vain päivittäiselle jätteelle. 
Asukkaan tulee itse viedä isot 
tavarat ja isommat jäte-erät jäte-
asemille tai jätekeskuksiin. 
Sähkölaitteita otetaan vastaan 
myös Repe & Romu -kierroksella 
sekä joissakin myymälöissä.

Isot jätteet
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Biowaste
l  newspapers and magazines
l  envelopes
l  copies and printouts
l  paperbacks
l  ads, brochures, 
 product catalogues 

No cardboard or carton.
No wet or dirty paper.
Recycle paper loosely, 
do not tie it together.

l  cooking pots and frying pans
l  cutlery
l  empty paint jars
l  empty, non-pressurised 
 aerosol cans
l  tin cans and beverage 
 cans that do not include 
 a deposit, aluminium dishes, 
 foils and tealight cups

No gas cylinders.
Take large pieces of metal 
to a waste station, waste centre 
or Repe & Romu collection round.

Paper

Metal

l  glass jars
l  glass bottles

No porcelain, ceramics, glassware, 
lamps, mirrors or plate glass. 
Remove caps and lids.
Labels and bottle collars do not 
need to be removed.

l  food and detergent packaging
l  plastic bags and wrappers
l  bottles, canisters and cans

No PVC packaging (03) or other 
plastic products (e.g. toys, 
tableware). The collection only 
accepts empty, clean and dry 
plastic packaging.  Recycle caps 
and lids separately, do not pack 
different types of plastic packaging 
inside each other. If a package does 
not become clean by scraping or 
rinsing with cold water, place it in 
mixed waste.

Glass packaging Carton packaging Plastic packaging

Mixed waste
Mixed waste includes e.g.
l  dirty paper and carton
l  diapers and sanitary towels
l  porcelain, ceramics, glassware
l  textiles, leather, rubber
l  vacuum cleaner bags
l  light bulbs and halogen lamps
l  cosmetics
l  ash, cigarette ends
l  cassettes, CDs and DVDs
l  pet droppings
l  all other plastics except 
 clean plastic packaging

Source: Pirkanmaan Jätehuolto Oy, 2021

Hazardous waste
l  fluorescent lamps and 
 energy-saving lamps 
l  paints, glues, lacquers, 
 solvents, thinners
l  chemicals with dangerous 
 properties
l  waste oils and oil filters
l  batteries

Keep the waste in its original 
packaging. Take batteries and mobile 
phone batteries to stores that sell 
them.Take hazardous waste to a 
waste station, waste centre or 
Repe & Romu collection round.

l  food scraps, spoiled food
l  waste from cleaning 
 or peeling food
l  coffee grounds and teabags
l  paper towels and napkins
l  plants
 
No liquids, ash, medication, 
cigarette ends or diapers. Pack your 
biowaste using newspaper or a bio-
degradable bag. First, pour any 
liquids down the drain. Note! Do not 
pour grease down the drain. Allow 
cooking grease to become solid, and 
pack it properly for the biowaste bin.

Large waste items
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l  furniture, mattresses
l  waste wood
l  broken bicycles and 
 home appliances
l  construction waste and 
 other large amounts of waste

The VTS-kodit waste bins are only 
intended for daily waste. Tenants 
themselves must take large items 
and larger amounts of waste to the 
waste stations or centres. Electrical 
appliances are also accepted by 
Repe & Romu collection rounds 
and some stores.

l  milk and juice cartons
l  cereal and cookie packages
l  disposable carton tableware
l  paper bags
l  wrapping paper
l  carton beverage wrappers
l  paperboard cores and 
 egg cartons

No dirty or wet carton. Quickly rinse 
and drain milk and juice cartons. 
Flatten and pack inside each other.



THANK YOU 
FOR SORTING 
YOUR WASTE!

Sorting guideSorting guide
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SORTING allows your waste to be 
turned into new material. This effi-
ciently saves natural resources and 
cuts climate emissions.
 
In addition to helping the environ-
ment, sorting saves money. The less 
frequently our mixed waste bins 
need to be emptied, the cheaper 
the waste management. This al-
so has an impact on rents, mean-
ing that it is really worth it not to 
fill the mixed waste bins with recy-
clable waste.

Sorting is easy at VTS-kodit, since 
collection bins are found in the 

home yard. This guide includes 
simple instructions to easy recy-
cling.
 
The key thing to remember is that 
the plastic, glass and carton pack-
aging collection only accepts emp-
ty, clean and dry packaging. All 
glass and plastic items (incl. table-
ware) and dirty packaging belong 
in mixed waste.

Sorting waste at home takes little 
effort but has a great impact. Met-
als, papers and plastic, glass and 
carton packaging become raw ma-
terial for new products. Biowaste is 

turned into biogas and fertiliser. 
The remaining mixed waste is used 
in the production of district heating 
and electricity.

Keep 
these sorting 

instructions for 
further reference 

and recycle 
your waste!


