
 

       
 
 
   
       
 LAJITTELUOHJEET 

  Kokkolan Satama   
 
Mitä kuhunkin jäteastiaan saa laittaa ja mitä ei saa laittaa:  
 
1) BIOJÄTE  Kaikki biohajoavat jätteet  
 
2) ENERGIAJAE Kaikki polttokelpoinen jäte, paitsi painekyllästetty puu ja PVC –muovi 
    hyödynnetään  
    energiana   

Saa laittaa   Ei saa laittaa 
  * pakkausmuovit (  ei PVC )  * kyllästettyä puuta 
  * likaiset paperit ja pahvit  * metallia ja lasia 
  * puu-pakkaukset  * PVC-muovia 
  * muovit ( ei PVC)  * kiviä, hiekkaa 
  * styrox ja polyuretaani  * biojätettä 
  * vaatteet ja kengät  * ongelmajätettä 
 
3) KERÄYSPAHVI Saa laittaa   Ei saa laittaa 
       hyödynnetään * aaltopahvit ja pahvilaatikot  * likaiset tai  
     teollisuuden raaka-aineeksi       huuhtelemattomat tölkit 
        * muovimukit, -purkit tai –kassit
       (laitetaan energiajäteastiaan) 

 
 
4) KERÄYSMETALLI  
     Saa laittaa   Ei saa laittaa 

* metalliromu   * seosmateriaaleja 
* puhtaat metallitölkit  * huonekaluja   
* metallipurkit ja astiat  * maaliset purkit ja astiat 
  (ei maalijäämiä)  * eristeiset ilmastointiputket 
* metallivanteet  * paristoja 
* hehkulamput   * painepakkauksia 
* pienmetalliesineet  * loisteputkia 
   * ongelmajätteitä 

5) KERÄYSLASI 
     Saa laittaa   Ei saa laittaa  

* tyhjät lasipullot  * kristallia   
* tyhjät lasipurkit  * posliiniastioita ja –pulloja 
   * keramiikkaa  
   * ikkunalasia 
   * autojen tuulilaseja 
   * lamppuja 
   * pullojen korkkeja 
   * purkkien kansia 

* metalliset- tai muoviset                  
kaulusrenkaat 

6) PUUJÄTE 
                                               Saa laittaa Ei saa laittaa 
                                               * käsittelemättömät rimat ja lankut * puujätteistä ei saa löytyä muoveja ja   
                                               * vaneri- ja lastulevyt    muuta materiaalia. 
                                               * puulavat ja kehikot  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) KAATOPAIKKAJÄTE 
                                                   Saa laittaa Ei saa laittaa 
                                                   * kierrätykseen kelpaamaton jäte * energiajaetta  
                                                      (esim. kaikki teflon, lattia siivouksesta * biojätettä 
                                                       hiekka/pöly, hiekkapaperit ym…) * keräyspaperia, -pahvia 
                                                       Poikkeuksena lisäksi jollei lasin, * lasia, metallia 
                                                       biojätteen keräilyä työmaalla järjestetty   * ongelmajätteitä 
                                                       kuuluvat kaatopaikkajätteeksi. 
 
8) KERÄYSPAPERI                   Saa laittaa Ei saa laittaa 
                                                    * sanoma- ja aikakauslehdet * liimautuvat muistilaput 
                                                    * mainokset ja esitteet * kertakäyttöastiat 
                                                    * uusiopaperi * jäljentävät paperit 
                                                    * värillinen kopiopaperi * kopiopapereiden kääreet 
                                                    * kirjekuoret * elintarvikepakkaukset 
 * pahvi 
 * lahjapaperi 
 
 
9) RUOKAJÄTE                         Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte kerätään ja kuljetetaan 
                                                    erillään muusta jätteestä ja toimitetaan kaatopaikalle hävitettäväksi. 
                                                    Erillinen toimintaohjeistus !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokainen keräilyastia on tarroitettu näillä ohjeilla 
HUOM! Kuljettajan velvollisuus on tarkastaa, että astioissa ei ole sinne kuulumatonta jätettä. Mikäli lajittelu ei 
toimi ohjeitten mukaan joudutaan koko astia viemään erilliskuormassa kaatopaikalle. 
      LAJITTELE OIKEIN – SÄÄSTÄT YMPÄRISTÖÄ JA LUONTOA ! 
 
 
 
 
 
 
LASSILA & TIKANOJA Oyj 
Ympäristösi huoltaja 
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