
· Biojätteen erilliskeräys yli 10 000 asukkaan yhteistaajamassa; koskee kaikkia kiinteistöjä, 
mukaan lukien omakotitalot sekä 1—4 huoneiston kiinteistöt. Yhteistaajama-alue ulottuu 
Porista Ulvilan ja Nakkilan kautta Harjavaltaan asti.

Jätehuollossa 
tapahtuu!

Vuonna 2021 uudistuneen jätelain 
tavoitteena on tehostaa kierrätystä ja 
jätteiden hyötykäyttöä. 
Yhdyskuntajätteistä tulisi kierrättää 
jopa 65 % vuoteen 2035 mennessä, tällä 
hetkellä kierrätysaste Suomessa on 
vain 42 %. Erityisesti biojätteen 
kierrätysastetta on parannettava, sillä 
siitä päätyy nykyisin yli puolet 
sekajätteeseen. 

Mitä alueellamme tapahtuu?

· Seudulliset jätehuoltomääräykset uudistuvat vuoden 2023 alussa.
· Lain mukaan kompostointirekisterin tulee olla käytössä vuoden 2023 alusta. 
· Poistotekstiilin keräys laajenee vuoden 2023 aikana.
· Pakkausjätteiden (muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli) erilliskeräyksen 
laajeneminen taajamissa kaikkiin väh. viiden huoneiston kiinteistöihin syksyllä 2023.
· Paperin ja kartonkipakkausten yhteisastioiden käytön päättyminen; syksystä 2023 
molemmat lajitellaan omiin astioihin.

· Poistotekstiilipilotti käynnistyi; keräyspisteitä Porissa 4, Ulvilassa 1. Tutustu 
lajitteluohjeisiin ja keräyspisteisiin osoitteessa: pori.fi/poistotekstiilit
· Biojätteen erilliskeräys laajeni taajamissa kaikkiin vähintään viiden huoneiston 
kiinteistöihin (koskee uutena asiana Laviaa, Merikarviaa, Pomarkkua ja Siikaista).
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Jätelain lajitteluvelvoitteet koskevat meitä kaikkia. Asut sitten taajamassa tai sen 
ulkopuolella, omakotitalossa, kerrostalossa, mökillä, rivitalossa, paritalossa, 
luhtitalossa, puutalossa, kodassa… tulee sinun lajitella jätteesi ja viedä ne oikeisiin 
astioihin/keräyspisteisiin.

Toimimalla näin saadaan jätteiden materiaalit uudelleen käyttöön ja 
vähennetään sekajätteen määrää. 

Mitä minun asukkaana pitää tehdä?

2022

2023

2024

Jos asut vähintään viiden huoneiston kiinteistössä taajama-alueella, 
sinun pitää lajitella biojätteesi kiinteistön biojäteastiaan. 
Lue lisää biojätteen lajittelusta: biojate.info

Jos asut 10 000 asukkaan yhteistaajamassa (Pori, Ulvila, Nakkila, 
Harjavalta), sinun tulee lajitella biojäte erilleen sekajätteestä. Jos et 
kompostoi, kunnallinen jätelaitos tuo sinulle biojäteastian pihaasi 
vuonna 2024. Voit myös sopia yhteisestä astiasta naapurisi kanssa.

Ryhdy lajittelemaan keräyspaperi ja kartonkipakkaukset erikseen. 
Paperin ja kartonkipakkausten yhteisastioiden käyttö loppuu 
vähitellen. Kiinteistön jätepisteen, Rinki-ekopisteiden ja 
hyötyjätepisteiden paperiastioihin saa laittaa vain keräyspaperia. 
Kartonkipakkaukset ja pahvilaatikot laitetaan kartonkipakkausten 
keräysastiaan.

Jos asut vähintään viiden huoneiston kiinteistössä taajama-alueella, 
sinun pitää lajitella pakkausjätteet kiinteistön jätepisteessä oleviin 
astioihin. Pakkausjätteitä ovat muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset 
sekä pienmetalli. Lue lisää lajittelusta: www.rinkiin.fi

Lajitteluterveisin,
   Porin seudun jäteneuvonta
   www.pori.fi/jateneuvonta
   puh. 044 701 2500
   jateneuvonta@pori.fi

Sinun teoillasi on merkitystä!

Jos kompostoit biojätteesi, ilmoittaudu alkuvuodesta 2023 
jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Puutarhajätteen 
kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

http://www.rinkiin.fi/

