Jätteiden

Kodin jätehuollon järjestäminen
Omakoti- ja muut pientalot (huoneistoja alle 5)
tarvitaan jäteastiat
bio- ja kuivajätteelle
Hyötyjätteet eli lasit, metallit, paperit ja kartonki kuljetetaan
kotoa itse hyötykeräyspisteeseen. Biojätteen voi myös
kompostoida kiinteistöllä, kun tekee kirjallisen kompostointiilmoituksen Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatekniikkaan.
Rivi- ja kerrostalot (huoneistoja 5 tai enemmän)
tarvitaan jäteastiat
bio- ja kuivajätteelle
lasi- ja metallijätteelle
Keräyskartongit kuljetetaan kotoa itse hyötykeräyspisteeseen,
samoin keräyspaperit, ellei niille ole hankittu astiaa kiinteistön
jätepisteeseen.
Isot rivi- ja kerrostalot (huoneistoja 10 tai enemmän)
tarvitaan jäteastiat
bio-, kuiva-, lasi- ja metallijätteelle
keräyskartongille
Keräyspaperiastia on järkevää olla kiinteistöllä, niin papereita
ei tarvitse kuljettaa joka taloudesta erikseen hyötykeräyspisteeseen.
Asukas toimittaa itse vastaanottopaikkaan
suuret ja painavat jätteet, sähkölaitteet ja kodinkoneet
puutarhajätteet (ellei kompostoi omalla tontilla)
ongelmajätteet, rakennus- ja remonttijätteet
Asukkaiden pienjäte-erät: Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus, puh. (014) 411 5913.
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Kysyttävää
jäteasioista?
Palvelupiste Hannikainen, puh. (014) 266 0108
www.jyvaskyla.fi/jate

Jyväskylän kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut
Yhdyskuntatekniikka

Julkinen tiedote.
Jaetaan kaikkiin talouksiin.

Lajitteluopas
JYVÄSKYLÄ

Jätteiden lajittelu
Jyväskylässä on yleinen jätteiden lajitteluvelvollisuus.
Hyötyjätteet (biojäte, paperi, kartonki, lasi ja metalli) lajitellaan asumisessa syntyvistä jätteistä erikseen. Jäljelle jää
hyödyntämiskelvoton jäte eli kuivajäte.

Biojäte
Ruokajäte
Hedelmien ja vihannesten kuoret
Kahvin- ja teenporot, suodatinpussit
Kalanruodot, luut, munankuoret
Talouspaperit, lautasliinat
Kukkamulta, kasvijätteet
EI muovia, lasia tai metallia
EI vaippoja tai imurin pölypusseja
EI nestetölkkipakkauksia
Vie biojäte kodin tai taloyhtiön biojäteastiaan.
Biojätteen voi kompostoida myös omassa kompostorissa, muista tehdä siitä kompostointi-ilmoitus!
Biojäteastia pysyy siistinä, kun jätteen pakkaa ja käyttää
astiassa suojasäkkiä. Bioastiaan soveltuvat säkit ja pussit
ovat paperisia tai biohajoavaa materiaalia. Valuta biojätteen
nesteet viemäriin, sillä märkyys vaikeuttaa astian tyhjentämistä varsinkin talvella.
Erilliskerätty biojäte kompostoidaan ja siitä valmistetaan
multaa Mustankorkean kompostointilaitoksessa.
www.mustankorkea.fi
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väritön ja värillinen lasi
lasiastiat ja -esineet
lasipullot
säilöntä- ja lastenruokapurkit
EI posliinia, keramiikkaa, kristallia tai kiviä
EI ikkuna-, peili- ja tuulilasia
EI hehkulamppuja tai loisteputkia
EI kuumankestävää erikoislasia (esim. uunivuoat)
Vie lasi hyötykeräyspisteeseen tai taloyhtiön
lasinkeräysastiaan.
Ennen keräysastiaan viemistä huuhtele purkit ja pullot.
Poista metalli- ja muoviosat, kannet ja korkit. Etiketit ja
kaulusrenkaat voi jättää poistamatta.
Keräyslasista valmistetaan mm. lämpöeristeitä (lasivillaa), uusia lasipakkauksia, ekolaattoja ja ikkunalasia.
www.uusioaines.com

Metalli

Keräyskartonki
Pahvi
Kartonkipakkaukset ja -tölkit
Paperipussit, -kassit ja -säkit
Pizzarasiat, munakennot, paperirullien hylsyt
EI muovia ja styroksia
EI märkää ja likaista kartonkia
Vie kartonki hyötykeräyspisteeseen tai taloyhtiön keräyskartonkiastiaan.
Litistä laatikot, rasiat ja tölkit niin astiaan mahtuu enemmän.
Vie isot pahvit suuriin keräyssäiliöihin.
Keräyskartongista valmistetaan uusia kartonkituotteita.
www.paperinkerays.fi
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Kuivajäte
Muovikääreet, -pussit ja -pakkaukset
Likaiset tai märät paperit ja kartongit
Posliini ja keramiikka, ikkuna-, peili- ja autonlasi
Vaipat, siteet
Imurin pölypussit, tupakantumpit, purukumit
Lahjapaperit, kertakäyttöastiat ja -aterimet
Styroksiset pakkausmateriaalit
Hehkulamput, palovaroittimet (ilman paristoja)
Tyhjät aerosoli- tai spraypullot
Käyttökelvottomat vaatteet ja jalkineet
Muu kierrätykseen kelpaamaton jäte
EI biojätettä
EI ongelma- tai rakennusjätettä
EI hiekoitushiekkaa
Vie kuivajäte kodin tai taloyhtiön kuivajäteastiaan.
Kuivajäte päätyy kaatopaikalle haudattavaksi. Lajittelun
ansiosta se sisältää mahdollisimman vähän hyödyntämiskelpoista jätettä.
www.mustankorkea.fi

