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Lajittelemme ja keräämme hyötyjätteet eli kierrätyskelpoiset jätteet ja sekajätteet erikseen. 
 
Marinarakennuksen pohjoispäässä on pieni aitaus, jossa on  

• yksi säiliö muoviroskille 
• yksi säiliö lasijätteelle 
• metallitynnyri pienmetallijätteelle ja  
• kaksi säiliötä sekajätteelle, joita täytetään yksi säiliö kerrallaan.  

 
 
MUOVIJÄTE 

• Elintarvikkeiden tyhjät muoviset pakkaukset ja kääreet 
• Tyhjät muoviset pesuaine-, shampoo- ja saippuapullot 
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet 
• Tyhjät muovipullot, -kanisterit, -purkit, -korkit ja -kannet  
Huuhtele tai pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa home- ja hajuhaittojen välttämiseksi. 
Poista korkit ja kannet, se helpottaa jatkojalostamista. 
 

- EI moottoriöljykanistereita 
- EI PVC-pakkauksia, joissa 03- tai 3-merkintä 
- EI leluja, keittiötarvikkeita, hammasharjoja jne., jotka eivät ole pakkauksia 

 
LASI 

• Värittömät ja värilliset lasipullot ja lasipurkit 
 
Huuhtele, poista korkit ja kannet. 
 

- EI juomalaseja 
- EI kuumuutta kestävää lasia (uunivuoat, kahvipannut) 
- EI kristallia 
- EI posliinia ja keramiikkaa 
- EI ikkunalasia 
- EI peililasia 
- EI lamppuja 

 
PIENMETALLI 

• Säilyke- ja juomatölkit 
• Alumiinivuoat ja -foliot 
• Metallikannet ja -korkit 
• Tuikkukynttilöiden metallikuoret 
• Tyhjät ja kuivuneet maalipurkit 
• Tyhjät aerosolipurkit, jotka eivät hölsky tai pihise 
• Pienet metalliesineet, jotka mahtuvat keräysastiaan 
 

- EI vaarallisia jätteitä kuten akut, paristot tai sähkölaitteet. 
 



METALLIROMU 
Metalliputket, isot metalliosat, akut ja muu romu viedään itse mantereelle asiaankuuluviin 
vastaanottopaikkoihin.  
Talkoiden yhteydessä romua kerätään telakkavajan vieressä olevaan aitaukseen, jos saaressa ei ole 
jätelavaa. 
 
SEKAJÄTE 
Täytä sekajäteastiaa, joka on aidassa olevan KÄYTÖSSÄ-tekstin kohdalla. 
Kun astia on tullut täyteen, vaihda KÄYTÖSSÄ-tekstin kohdalle vieressä oleva tyhjä astia. 
Täytetään aina yksi sekajäteastia kerrallaan. 
Muista, että voit viedä roskapussisi myös mantereelle Cafe Carusellin vieressä olevaan isoon 
Molokiin. 
 
VAARALLINEN JÄTE 
Vaarallinen jäte eli ongelmajäte tulee viedä Sortti-asemalle. Lisätietoa tästä linkistä. 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/paperi/Sivut/default.aspx 
 
JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYS 
Kun jokin jäteastia alkaa täyttyä, vartijat vievät vartiovuorollaan astian Sirpalesalmen rantaan 
mustan nosturin luokse (ei pienmetallitynnyriä). Jäteastioiden tyhjennyksen hoitavat Staran 
HAAVI-alukset, ja tyhjennyspäivät ovat maanantai ja perjantai.  
Kannen päälle on hyvä laittaa kivi painoksi. 
Samalla vartijat siirtävät aitauksessa olevan tyhjän sekajäteastian KÄYTÖSSÄ-tekstin kohdalle. 
Maanantain ja perjantain vartijat tuovat tyhjennetyt jäteastiat omille paikoilleen jäteaitaukseen. 
Pienmetallitynnyri tyhjennetään talkoiden yhteydessä jätelavalle. 
Puolityhjiä jäteastioita ei viedä tyhjennettäväksi! (vaikuttaa Staran laskutukseen) 
 
 


