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LAJITTELE LISÄÄ
Järjestämme jätteiden keräyksen uudelleen ja sinulle tämä tarkoittaa sitä, 
että ruokajäte ja sekajäte on lajiteltava omiin astioihinsa. Musta muovipussi 
korvataan uusiopaperista valmistetulla pussilla. Sekajätteelle voit käyttää 
mitä tahansa pussia, värillä ei ole enää väliä. 

MIKSI UUSI KERÄYSJÄRJESTELMÄ? 
Keräysjärjestelmämme on perustunut mustiin ja valkoisiin pusseihin, jotka on lajiteltu 

Sobackenissa. Kehitämme nyt järjestelmää lajitteluasteen lisäämiseksi. Kierrättäminen 

säästää runsaasti raaka-aineita ja energiaa verrattuna uusien raaka-aineiden käyttöön. Nyt 

poistamme muovipussit ja ruokajätteelle käytetään paperipussia. Ruokajätteestä tulee 

biokaasua ja biolannoitetta, eikä paperipusseihin siirtyminen pelkästään vähennä muovipussien 

käyttöä vaan myös parantaa biolannoitteen laatua. Kaukolämmöksi ja sähköksi muunnettava 

jäännösjäte voidaan laittaa kierrätyspussiin tai jätepussiin. Emme tarjoa jätepusseja, vaan ne 

hankitaan itse.

TYHJENNYSTIEDOT 
Kun tyhjennämme jätesäiliöitä, jätteet pidetään erillään. Joko erillisillä osastoilla varustetulla 

kuorma-autolla tai kahdella eri kerralla nosturiautolla, jonka jälkeen jätteet tyhjennetään 

erikseen ja muutetaan kaukolämmöksi, sähköksi ja biokaasuksi.

RUOKAJÄTE
Paperipussiin lajitellaan ruokajäte, esimer-
kiksi hedelmä- ja vihannesjätteet, tee- ja 
kahvinporot sekä liha-, kala-, äyriäis- ja muu 
ruokajäte.

TIESITKÖ, ETTÄ ruokajäte<76> </76>muunnetaan biokaasuksi 
ja biolannoitteeksi.

VINKKI!  
Paistoöljy ja suuremmat 
ruokaöljymäärät kaade-

taan korkillisiin pulloihin ja 
jätetään kierrätyskeskuk-

seen.

JÄÄNNÖSJÄTE
Jäännösjätteeksi lajitellaan jäte, jota ei voida 
kierrättää, esim. kirjekuoret, topit, rikkinäiset 
kengät, vaipat, kissanhiekka, kukkamulta ja 
kosteuspyyhkeet.

TIESITKÖ, ETTÄ sekajäte murskataan ja muunnetaan kaukoläm-
möksi, kaukojäähdytykseksi ja sähköksi suureen osaan Boråsia.

VINKKI!  
Jäännösjäte voidaan 
laittaa mihin tahansa 

kierrätyspussiin.
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Musta muovipussi on korvattu uusiopaperista valmistetulla pussilla. 

Lajitteluun tämä ei tuo muutosta. Paperipussiin laitetaan hedelmä- 

ja vihannesjätteet, tee- ja kahviporot sekä liha-, kala-, äyriäis- ja 

muut ruokajäte. Käytä mukana toimitettua ilmastoitua pidintä. Se 

vähentää hajua ja pitää pussin kuivana.

UUSIOPAPERISTA VALMISTETTU PUSSI

• Käytä mukana tulevaa ilmastoitua pidintä, se tuulettaa pussia ja pitää sen kuivempana.  

• Älä laita pussinpidintä tavalliseen roskakoriin tai pujota muovipussia sen päälle. Tiiviit 

astiat aiheuttavat hajuongelmia, koska kosteus jää astiaan ja paperipussi rikkoutuu.

• Voit laittaa pohjalle sanomalehteä, osan kananmunalaatikosta tai käytettyä talouspaperia.

• Sekoita sekaan käytettyä talouspaperia tai lautasliinoja.

• Anna märän ruokajätteen valua, ennen kuin laitat sen ruokajätepussiin.

• Kuori hedelmät ja vihannekset kuivina. 

• Älä koskaan täytä pussia katkoviivan yläpuolelle. 

• Vaihda pussi parin kolmen päivän välein, vaikka se ei olisi täynnä.

• Sulje ruokajätepussi kunnolla. 

• Kuljeta pitimen avulla jätesäiliöihin.

VINKKEJÄ PAPERIPUSSIN KÄYTTÖÖN


