
VAARALLISEN 
JÄTTEEN
VARASTO 

    Akut, maaliastiat...

VASTAANOTTORAKENNUS
Asiakaspalvelu

Hyvä asiakas, 
pysähdy tässä ja ilmoittaudu 

asiakaspalvelussamme, kiitos!
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PUUJÄTE
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METALLI
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Majasaaren jätekeskus | Mustantie 500, 87900 Kajaani |Avoinna ma 8 - 18, ti - pe 8 - 16 | 08 687 0157 | majasaari@ekokymppi.fi

Majasaaren jätekeskus 
Lajittelulaituri



METALLI
• kattopellit, kaapelit, metal-

liset huonekalut, polkupyö-
rät, vanteelliset renkaat, 
metalliset koneet (polttoai-
neet ja öljyt poistettava)

HUOM. ei maalipurkkeja / 
aerosolipakkauksia!
Laita kaikki tyhjät maalipurkit 
ja tyhjät spraymaalipakkaukset 
metallilavan vieressä olevaan 
jäteastiaan.

KIVIAINES
• betonikappaleet (saavat 

sisältää raudoitusta)
• kevytbetoni, harkot, laatat 

ja kaakelit
• tiilet laasteineen, kovettu-

nut muurauslaasti

RAKENNUSPUUJÄTE
• maalatut ja lakatut 

laudat,lämpökäsitelty puu
• rakennuslevyt (MDF-levy, lastu-

levy, parketti, vaneri laminaatti, 
puukuitulevy)

• keittiökalusteet
• saa sisältää muuta pientä metallia
• ei saa sisältää alumiinia!
• ei ikkunoita, ovia, karmeja ja pokia! 

SEKAJÄTE ENERGIAKSI maksullinen
• PVC- eli vinyyliset muovituotteet: 

• rakentamisessa käytetyt muovit, kuten tapetit, lattiapäällysteet, 
listat ja kattokourut, lattiamatot, johdot, putket ja letkutmapit, muovi-
taskut, piirtoheitinkalvot

• kontaktimuovi, ruskea pakkausteippi, tarrat
• äänilevyt ja videokasetit, cd-kotelot
• puhallettavat lelut, muoviset lelut, 
• sadeasut, kerniliinat ja keinonahka
• kumihanskat ja muuta suojavaatteet
• muovipressut ja -ritilät

• pölypussit, kengät, luistimet, monot, lasikuitusukset
• poistotekstiilikeräykseen kelpaamaton tekstiili eli alusvaatteet, sukat, suk-

kahousut ja rintaliivit sekä likaiset ja haisevat tekstiilit
• kattohuopa (valmistettu jälkeen 1987)

HUONEKALUT JA 
JOUSTINPATJAT 
maksullinen

• nahka- ja kangaspäällys-
teiset huonekalut

• runkopatjat
• joustinpatjat

PIENET ASBESTIT

KARTONKI
• pahvilaatikot, ruskea voimapaperi 

ja kartonki
• maito- ja mehutölkit
• keksi- ja muropaketit, jauhopussit, 

munakennot

PAPERI
• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset, kirjekuoret, 
• luettelot, tulostinpaperit jne.

MUUTA HUOMIOITAVAA

VAARALLISET JÄTTEET (maalit, akut, loisteputket, liuottimet yms.)
voit jättää vaarallisen jätteen varaston edustalle.

Vie JÄTEÖLJYT henkilökunnan osoittamaan paikkaan.

Vie SÄHKÖLAITTEET Entrinkiin! Lisätietoa: ekokymppi.fi

LASI JA KERAMIIKKA
• keramiikka, posliini, kristalli, 

peili- ja tasolasi sekä tervey-
denhuollon pakkauslasi

IKKUNAT, ULKO-OVET, 
KARMIT JA PUITTEET
maksullinen

VANTEETTOMAT RENKAAT

PUHDAS PUU 
• käsittelemätön puu ja rahtilavat

MUU MUOVI
• kalustemuovit, vaahtomuovit
• lelut, pulkat, eristestyroksit
• maatalousmuovit

MUOVIPAKKAUKSET
• elintarvikepakkaukset
• shampoo- ja pesuainepullot 
• muovipullot, -kanisterit ja 

purkit 
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• styroksipakkaukset

Vain puhtaat pakkaukset!

KIPSILEVYJÄTE

KYLLÄSTETTY PUU

ERISTEVILLAT maksullinen

Lajitteluohjeet


