
Kodin jätteiden 
lajitteluopas



☑ Kyllä kiitos: likaiset elintarvikepakkaukset, 
rikkinäiset muovitavarat, tuhka ja 
tupakantumpit, vaipat ja terveyssiteet, 
lemmikkien jätökset, pölynimuripussit

❎ Ei kiitos: hyötyjätteet, rakennus- ja 
remonttijätteet, isot esineet, huonekalut, 
sähkölaitteet, vaaralliset jätteet

☑ Kyllä kiitos: sanoma- ja aikakauslehdet, 
mainokset ja esitteet, toimistopaperit ja 
kopiopaperit, kirjekuoret, kirjat ilman kovia 
kansia

❎ Ei kiitos: märät tai likaiset paperit, 
paperikassit ja muut kartonkipakkaukset, 
lahjapaperit

☑ Kyllä kiitos: perkuujätteet ja kuoret, 
suodatinpaperit, kahvinporot ja teepussit, 
talouspaperit, lautasliinat, ruuantähteet, 
kukkamullat

❎ Ei kiitos: nesteet, lemmikkien jätökset, isot 
luut, biohajoavat pakkaukset ja kertakäyttöastiat, 
purukumit, tuhka ja tupakantumpit

☑ Kyllä kiitos: säilyketölkit, metallikannet, 
pantittomat juomatölkit, alumiinifoliot, 
tuikkukynttilöiden kuoret, aterimet ja  
kattilat, täysin tyhjät aerosolipullot

❎ Ei kiitos: vaaralliset jätteet, paristot, isot 
kaasupullot ja suuret metallijätteet

☑ Kyllä kiitos: kotitalouden tyhjät, puhtaat ja 
kuivat muovipakkaukset, pesuainepakkaukset, 
muovipussit ja -kassit, tuubit ja putkilot, PVC- ja 
styrox-pakkaukset (ei rakentamisen styrox)

❎ Ei kiitos: likaiset muovipakkaukset, 
sekajätteet, muut muovituotteet (esim. 
ämpärit, lelut) tai yritysten muovipakkaukset

☑ Kyllä kiitos: tyhjät ja pantittomat lasipullot 
ja -purkit (muista poistaa korkit ja kannet)

❎ Ei kiitos: pantilliset pullot, terveyden-
huollon pakkaukset (esim. nestepullot ja 
ampullit), lasi- ja posliiniastiat, uunivuoat, 
kahvipannut, kristallilasi, lamput ja valaisimet, 
ikkuna- ja peililasit

☑ Kyllä kiitos: pahvilaatikot, maito- ja 
mehutölkit, muro- ja keksipaketit, pizzalaatikot, 
munakennot, wc- ja talouspaperihylsyt, 
paperipussit ja -kassit (muista litistää)

❎ Ei kiitos: märät tai likaiset pahvit ja 
kartongit, styroksit ja muovit, muovipussit
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Paperi

Sähkölaitteet (SER): 
Mustankorkean jätekeskus, 
Laukaan pienjäteasema sekä 
tuotteita myyvät liikkeet 

Vaaralliset jätteet: Mustankorkean 
jätekeskus, Laukaan pienjäteasema 
sekä keräyskontit kierratys.info

Lääkejätteet:
apteekit

Paristot ja pienakut: 
myyntipaikat, Mustan-
korkean jätekeskus, 
Laukaan pienjäteasema 
(teippaa navat)



Tästä lehtisestä löydät kierrätysohjeet kotona  
syntyvän jätteen lajitteluun. Lajittelun ansiosta  

jätteet kiertävät tehokkaasti uusiksi materiaaleiksi, 
raaka-aineiksi ja energiaksi.
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Neuvonta ja
sähköinen asiointi 
www.mustankorkea.fi

Chat-asiakaspalvelu 
arkisin ma–pe 8–22
la–su 10–18
www.mustankorkea.fi

Mustankorkean  
jätekeskus
arkisin ma–pe 7–19
la 9–14 (touko–elo)
Ronsuntaipaleentie 204
40500 Jyväskylä

Asiakaspalvelu
arkisin ma–pe 9–15
asiakaspalvelu
@mustankorkea.fi
p. 010 325 3900

Toimisto 
arkisin ma ja to 9–15
Kivääritehtaankatu 6 C 
40100 Jyväskylä

Laukaan 
pienjäteasema
arkisin ti ja to 14–19
kesällä ma-pe 14–19  
(touko-elo)
Katajamäentie 6
41340 Laukaa

Mihin tämäkin 
jäte kuuluu?

Tarkista jätehausta 
mustankorkea.fi Seuraa meitä somessa:

Kaikki kierrätyspisteet: 
kierratys.info

Osoitteesi jäteasioissa:
mustankorkea.fi


