
Vaikuta valinnoilla - lajittele hyötykäyttöön.
Muovipakkaukset
-  Elintarvikkeiden muoviset 
 pakkaukset (jugurttipurkit ja 

leikkele - juusto- ja valmisruoka-
pakkaukset yms.)

-  Pesuaine-, shampoo- ja saippua-
pakkaukset

-  Muovipullot, kanisterit ja -purkit
-  Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkauk-
set. Laita likaiset sekajätteeseen.

Plastic Packages

-  Plastic food packages, such as 
youghurt cups and cold cuts and 
cheese packages

-  Plastic bottles, canisters and 
 containers
-  Detergent and shampoo bottles
-  Plastic carriers, bags and wrap-

pings

Only clean and dry packages. 
Throw dirty packages into mixed 
waste

Sekajäte energiaksi
-  Muut kuin pakkausmuovit (lelut, 

pakastusrasiat, hammasharjat, 
vhs-kasetit jne)

-  Käyttökelvottomat vaatteet, 
 jalkineet ja kodin tekstiilit
-  Pölypussit ja siivousjätteet, 
 hygieniatuotteet
-  Likaiset pahvit ja kartongit
-  Lahja- ja käärepaperit
-  Hehkulamput ja halogeenilamput
-  Tupakantumpit, purukumit ja tuhka
-  Pienikokoinen puujäte
-  Lemmikkieläinten kuivikkeet

Mixed Waste 
to Energy
-  Hygiene products, 
 cigarette ends and ash, pet litter
-  Clothing unfi t for use, 

footwear, home textiles
-  Dust bags and waste from 
 normal household cleaning
-  Incandescent bulbs and halogen 

light bulbs
-  Chewing gum
-  Pet litter
-  Plastics and expanded 
 polystyrene (EPS)
-  Dirty cardboards, papers and 

plastic packages
-  Gift wraps and wrapping papers
-  Small-size wood-based waste

Kartonki
-  Maito- ja mehutölkit
-  Keksipaketit, jauhopussit, 
 pizzalaatikot 
-  Juomapakkausten kääreet
-  Pahvilaatikot

Vain puhtaat ja kuivat pakkauk-
set. Laita likaiset sekajätteeseen.

Carton Packages 
-  Milk and juice cartons
- Biscuit boxes, flour bags and 
 pizza boxes
-  Wrappings of beverage 
 packages
-  Cardboard boxes 

Rinse out dirty packages. Flatten 
out and pack tightly. Only clean 
and dry packages.

Biojäte
-  Hedelmien ja vihannesten kuoret
-  Ruuantähteet
-  Kahvinporot, teepussit
-  Talouspaperit
-  Kukkamulta, kasvit

Pakkaa biojäte maatuvaan pussiin 
tai sanomalehden aukeamaan.

Bio-waste
-  Fruit and vegetable skins
-  Food leftovers
-  Coffee grounds, tea bags
-  Kitchen paper
-  Potting soil, plants

Pack bio-waste before throwing 
it into collection container; do not 
use plastic for packing.

Paperi
-  Mainokset
-  Kirjekuoret
-  Kopiopaperit
-  Sanoma- ja aikakauslehdet
-  Puhelinluettelot
-  Kirjat (poista kovat ja 
 muovitetut kannet)

Vie paperi irrallaan keräykseen. 
Niittejä / klemmareita ei tarvitse 
poistaa.

Paper
-  News papers and magazines
-  Ads and other junk mail
-  Copying paper
-  Phone directions and books

Put paper into the collection bin 
loose Staples or paper clips do 
not need to be removed.

Lasi ja metalli
-  Lasiastiat, posliini, keramiikka 
 ja kristalli
-  Peililasi, opaalilasi ja lasiset
 lääkepakkaukset
-  Kattilat, pannut ja 
 ruokailuvälineet
-  Sähköjohdot ja datakaapelit
-  Muu kotitalouksien pienmetalli

LASI- JA METALLIPAKKAUKSET 
suositellaan toimitettavaksi 
Rinki-ekopisteelle.

Glass and Metal
-  Glass containers, porcelain, 
 ceramics and crystal
-  Mirror glass, opal glass and glass 

medicine packs
-  Pots, pans and cutlery
-  Electric cables and data cables
-  Small household metal

GLASS AND METAL PACKAGES are 
recommended to be delivered to 
the Rinki ecopoint.Lisätietoja lajitteluun:

Täyttäkää säiliöt järjestyksessä ja täyteen niin, että kannet mahtuvat 
kiinni – rahaa säästyy. Jätepisteeseen ei saa tuoda hyöty- ja ongelmajät-
teitä, joille ei ole keräilyastiaa, ei myöskään televisiota, huonekaluja tai 
remonttijätteitä yms. isoja esineitä. Eko-Kymppi on Kainuun kuntien 
perustama jätehuollon kuntayhtymä, jonka vastuulla on jätehuollosta 
huolehtiminen. Eko-Kympin jäteneuvonta palvelee jätehuoltoon liitty-
vissä kysymyksissä, puh. (08) 636 615. Lisätietoja: www.eko-kymppi.fi

Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500, Kajaani
Puh. (08) 687 0157
majasaari@eko-kymppi.fi

Kierrätyskeskus Entrinki
Syväojankatu 4, Kajaani
Puh. (08) 629 183


