
 

Tervetuloa testaamaan uutta  
vaarallisen jätteen keräyspalveluamme 

Kiitos kun osallistut palvelumme kehittämiseen! Tässä keräyslaatikko ja ohjeet sen 
käyttöön. Luethan ohjeet huolellisesti. Keräyslaatikkoon saa laittaa vain kodissa 
syntyvää vaarallista jätettä, kuten:

> maalijäte 
> kemikaalijäte, esim. 

pesuaineet, liuottimet,  
autokemikaalit, torjunta-aineet 

> aerosolit 
> jäteöljy ja öljynsuodattimet 
> bensiini 
> kynsilakka, hiuslakka, hajuvedet 

> paristot ja pienakut (mikäli akku on kiinni 
laitteessa, se kuuluu sähkölaitekeräykseen) 

> loistelamput ja -putket  
(suojaa esim. sanomalehdellä,  
jotta ne pysyvät ehjinä) 

> pienet sammuttimet 
> auton akut 
> laastijauhe

 

Mikäli pakkauksessa löytyy näitä merkkejä, ne ovat vaarallista jätettä: 

 

 

 

Keräyslaatikkoon ei saa laittaa:

> sähkölaitteita 
> lääkkeitä 
> ilotulitteita, tähtisädetikkuja  

tai hätäraketteja 
> kaasupulloja 

> asbestia 
> painekyllästettyä puuta 
> tyhjää tai täysin kuivunutta maalia 

sisältävää astiaa  
> kovettunutta laastia

Katso näille lajitteluohjeet netistä: hsy.fi/jäteopas 

» Kääntöpuolella: keräyslaatikon säilytys, täyttäminen ja tyhjennysnouto 



 

Keräyslaatikon säilytys 

> Säilytä laatikko esimerkiksi lukitussa varastossa tai  
muussa kuivassa ja tuulettuvassa tilassa. 

> Laatikkoa ei saa säilyttää tilassa, joka voi kuumentua liikaa (yli 50°C).  
> Pidä laatikko pystyasennossa.  

 

Huomioithan nämä, kun täytät laatikkoa

> Pakkausten ja astioiden pitää olla 
suljettuja ja ehjiä, mielellään 
alkuperäispakkauksia. 

> Pakkauksissa ja astioissa pitää 
lukea sisältö. Tarvittaessa voit 
kirjoittaa sen itse pakkaukseen. 

> Laita jätepakkaukset laatikkoon 
pystyasennossa. 

> Suojaa paristojen ja akkujen navat 
esimerkiksi teipillä tulipalovaaran 
välttämiseksi. 

> Älä laita auton akkujen päälle muita jätteitä. 
> Ethän täytä laatikkoa liian painavaksi (yli  

30 kg), jotta tyhjentäjä jaksaa nostaa sen.

 

 

 

 

Ennen noutoa, sulje laatikon kannet täysin kiinni ja paina sinetit kannen keskimmäisiin koloihin. 

Vaarallisten jätteiden nouto 

1. Ilmoitamme tyhjennyksestä viikkoa aikaisemmin sähköpostitse.  
Arviolta ajankohdat ovat marras–joulukuu 2019, kesäkuu 2020  
ja marras–joulukuu 2020. 

2. Sulje laatikko sinetillä ennen tyhjennystä. 
3. Vie laatikko tyhjennyspäivän aamuna  

kello 8 mennessä sekajäteastiasi viereen. 
4. Tyhjennämme laatikon sovittuna päivänä ja jätämme sen  

samaan paikkaan uusilla sineteillä varustettuna. 

Emme ota mukaan laatikon ulkopuolelle jätettyä jätettä. Jos vaarallista jätettä 
syntyy enemmän kuin laatikkoon mahtuu, yli jäävä jäte tulee toimittaa jollekin 
viidestä Sortti-asemastamme tai vaarallisen jätteen konttiin. Vastaanotto on 
maksuton. Lähimmän keräyspaikan ja muuta hyödyllistä tietoa löydät osoitteesta 
www.vaarallinenjate.fi.   

Onko sinulla kysymyksiä keräyksestä tai lajittelusta?  

Katso ensin hsy.fi/vaarallisenjätteenkokeilu. Jos et sieltä löydä vastausta,  
ota meihin rohkeasti yhteyttä puhelimitse 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30) tai 
nettisivujemme kautta: hsy.fi/palaute  
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