
Jätehuolto 
 
Silvican jätekatoksessa olevat jäteastiat 
 

• biojäte 
ruuantähteet, hedelmänkuoret, talouspaperi, nenäliinat, viherkasvit, kukkamulta yms. 

• paperi 
sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, kirjekuoret, puhelinluettelot, tulosteet yms. 

• keräyskartonki ja pahvi 
pahvilaatikot ja muu ruskea pahvi, pizzalaatikot, maito- ja mehutölkit, paperipussit, 
kartonkipakkaukset yms. Pakkaukset on puhdistettava ruuantähteistä! 

• sekajäte 
edellisiin kelpaamaton jäte, ei ongelmajätteitä 

 
Jätteet on lajiteltava ohjeen mukaan. Astioiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään. Isokokoiset, 
astioihin mahtumattomat tavarat asukkaan pitää itse toimittaa jäteasemalle. Lähin asema on 
Kivikossa (linkki: http://www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/vastaanotto/sortti_asemat/. Käyttökelpoista 
tavaraa ottavat rajoitetusti vastaan kierrätyskeskukset (linkki: http://www.kierratyskeskus.fi/). 
 
Jos astia on täynnä, odota sen tyhjennystä tai laita roskat sekajätteeseen! 
 
Prisman kellarikerroksesta (parkkihalli) olevat keräysastiat 
 

• lasi (väritön & värillinen) 
• pienmetalli: säilyketölkit yms. 
• energiajäte 
• paristot ja akut 

 
 
Lisätietoja jätteiden lajittelusta ja jätteiden vastaanottopisteistä saa YTV:n 
nettisivuilta(linkki: http://www.ytv.fi/FIN/jatehuo lto/etusivu.htm) 



WASTE SORTING IN SILVICA   
 
 
Paper  
 
Light green containers (2)  
� nearly all you get by mail: newspapers, magazines, envelopes  
� NO: wet or dirty paper, stickers, brown paper, food packaging  
 
 
Paperboard (kartonki)  
 
Blue container  
� all paper and paperboard packaging you buy from the shop  
� NO: dirty or non-rinsed packages  
� flatten the packages  
 
 
Cardboard (pahvi)  
 
Dark green container  
� corrugated cardboard (aaltopahvi), brown paperboard and brown paper  
� NO: wet or dirty cardboard, foil film (folio)  
� flatten the boxes  
 
 
Biowaste  
 
Light brown container  
� compostable waste: food products, tissue paper  
� NO: cigarette stubs, vacuum cleaner bags, nappies and sanitary towels, dog shit, liquid waste  
 
 
IF ANY OF THESE CONTAINERS IS FULL, WAIT UNTIL IT IS EMPTIED  OR PLACE THE 
WASTE IN MIXED WASTE  CONTAINERS!!!  
(Never leave anything outside containers. Wet cardboard and paper is not recyclable and biowaste 
attracts birds and rats!)  
 
 
Mixed waste  
 
Black containers (6)  
� unsorted  mixed waste  
� NO: hazardous waste  
 
 
NEAREST PLACE TO COLLECT HAZARDOUS  WASTE (batteries, fluorescent lamps), 
METAL  AND GLASS IS Prisma (Viikintori 3) 


