Roskis-pelin oikeat vastaukset. Voit tarkistaa vastaukset vielä oman kuntasi lajitteluohjeista, mikäli
joku roska on mielestäsi väärässä paikassa. Kierrätysohjeet saattavat olla hieman erilaisia eri puolilla
Suomea.
Metalliin kuuluvat:
Cokis-tölkki
Folio
Kupari
Metallinen kattila
Rauta
Sakset
Säilyketölkki
Metalliin kuuluvat myös:
huuhdellut säilyke- ja juomatölkit
puhdistetut alumiinivuoat ja -foliot
metallikannet ja -korkit, tuikkukynttilöiden metallikuoret
metallipurkit, kuten täysin tyhjät ja kuivat maalipurkit (ei tarvitse olla pestyjä)
täysin tyhjät aerosolitölkit (poista suojakupu)
metalliset kattilat, paistinpannut, ruokailuvälineet ja teflonastiat
metalliset työkalut
Paperiin kuuluvat:
Esite
Kopiopaperi
Koululainen-lehti
Postiluukusta tullut kirje
Puhelinluettelo
Ruokakaupan esite
Sanomalehti
Kirjekuori
Paperiin kuuluvat myös:
kirjat ilman kansia
kirjoitus- ja kopiopaperit sekä piirustuspaperit
kaikki postiluukun tai -laatikon kautta talouteen tulleet paperi
Biojätteeseen kuuluvat:
Appelsiinin kuoret
Hedelmät
Kahvin porot
Kananmunakennot
Kananmunankuoret
Kuihtuneet kukat
Kukkamulta
Kuollut huonekasvi
Lautasliina
Nenäliina
Omena

Pilaantunut banaani
Puutarhajäte
Ruoantähteet
Teepussi
Biojätteeseen kuuluvat myös:
pilaantuneet elintarvikkeet
kiinteät rasvat, hyytyneet paistinrasvat
hedelmien ja kasvisten kuoret
kalanperkuujätteet, pienet luut
talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat
lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet
Energiajätteeseen kuuluvat:
Juliste
Juustojen muovikääre
Kostea pahvi
Lahjapaperi
Likaantunut pahvi
Mariannen karkkipaperi
Muovipullot
Oivariini-rasia
Tiskiharja
Energiajätteeseen kuuluvat myös:
elintarvikkeiden, kuten juustojen ja leikkeleiden, muovikääreet
elintarvikkeiden muoviset pakkaukset huuhdeltuina, kuten kuten viili- ja jogurttipurkit, voi- ja
margariinirasiat
muovia ja paperia sisältävät pakkaukset
muovikanisterit ja -sangot, ämpärit
muovikannet ja -korkit
muovikassit, -pussit ja -kelmut
muovipullot, kuten kertakäyttöiset virvoitusjuoma-, mehu-, pesuaine- ym. pullot (pantilliset pullot
palautukseen!)
muoviset pakkausalustat ja -kotelot
pienet muoviesineet kuten tiskiharjat, kynien muovikuoret
styroksi (likaiset styroksit sekajätteeseen, esim. kalalaatikot)
vaahtomuovi
valokuvat ja negatiivit
virvoitusjuomakorit
kaikki pahvi ja kartonki vain, jos niille ei ole järjestetty erillistä keräystä
itsejäljentävä paperi
liimautuvat muistilaput
muovi- ja vahapinnoitettu paperi
osoite- ja muut pikkutarrat sekä niiden taustapaperit
Lasiin kuuluvat:
Lasipullot
Lasipurkit

Pahviin ja kartonkiin kuuluvat:
Aaltopahvi
Ruskea kirjekuori
Ruskea paperikassi
Tyhjä maitotölkki
Vessapaperin hylsy
Voimapaperi
Myös nämä kuuluvat pahviin:
maito- ja mehutölkit (myös folioidut pakkaukset, esim. tuoremehutölkit)
muut kartonkitölkit
paperipussit ja -kassit (esim. jauhopussit)
keksi- ja muropaketit, muut kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset
pizzalaatikot (myös hieman rasvaiset)
muovi- tai vahapinnoitetut käärepaperit
Ongelmajätteeseen kuuluvat:
Desinfiointiaine
Kynsilakka
Kynsilakan poistoaine
Maali
Torjunta-aine
Tärpätti
Uudenvuodentina
Ongelmajääteeseen kuuluvat myös:
liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni (myös kynsilakanpoistoaine) ja liuotinpitoiset pesuaineet
maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet (myös kynsilakka)
kaasua sisältävät tai sisältäneet paineastiat
emäksiset pesuaineet
Sekajätteeseen kuuluvat:
CD-levy
Hehkulamppu
Imurin pölypussi
Kengät
Kertakäyttövaippa
Lemmikkieläinten jätökset
Lyijykynä (oikein myös jos on energiajäte)
Nahka
Peili
Polkupyörän rengas
Rikkoutunut vesilasi
Sipsipussi
Sukkahousut (oikein myös jos on energiajäte)
Lasivuoat
Sekajätteeseen kuuluvat myös:
kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit, esim. likaantuneet paperit, pahvit ja muovipakkaukset

halogeenilamput
sulakkeet
siivousjäte ja imurin pölypussit
PVC-muovia sisältävät jätteet, esim. puhallettavat lelut, muovipressut, vahakankaat ja sadevaatteet
alumiinipinnoitetut muovit, kuten sipsipussit, kahvipaketit
ikkunalasi, peililasi, posliini, keramiikka ja kristalli sekä kuumuuden kestävä lasi (pyrex)
kasetit (VHS- ja C-kasetit sekä tyhjät värikasetit)
tulostimien värikasetit
kumitavara, kuten polkupyörän renkaat ja lelut
kinkunrasva ja muu juokseva rasva pakattuna tiiviisti esim. muovipulloon
kertakäyttövaipat ja terveyssiteet
tavallinen ja mineraalipohjainen kissanhiekka

