
جمع النفايات الخطرة 
نجمع الكميات التي تصل إلى 50 كجم/لتر مجاًنا من المنازل.
مراكز معالجة النفايات ومحطات الفرز: راجع القائمة على اليسار

نقاط الجمع األخرى: 
 Kaarinan kierrätyskeskus )مركز إعادة تدوير(

20780 Kaarina ،Koristontie 1 
الهاتف: 6200 279 010  

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9 ص إلى 6 م  
www.ekokaarina.net

Liedon Kisällikellari )مركز إعادة تدوير(
Lieto 21420 ،Teollisuuskuja 2 A 

الهاتف: 3392 4873 02  
أيام االثنين واألربعاء والخميس من الساعة 9 ص إلى 4 م  
وأيام الثالثاء من الساعة 9 ص إلى 6 م، وأيام الجمعة من 

الساعة 9 ص إلى 3 م  
www.lieto.fi/kierratyskeskus

 Raision Ekotori )مركز إعادة تدوير(
Raisio 21200 ،Purokatu 10 

الهاتف: 5300 700 044  
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8 ص إلى 6 م، ويوم 

السبت من الساعة 9 ص إلى 2 م  
www.raisionekotori.fi

 Turun Ekotori )مركز إعادة تدوير(
Turku 20300 ،Rieskalähteentie 74 

الهاتف: 7405 700 044  
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8 ص إلى 6 م، ويوم 

السبت من الساعة 10 ص إلى 3 م  
www.turunekotori.fi

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy خدمة الجمع من  
Turku 20610 ،Karvataskunkatu 1 

من االثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 ص إلى 4 م، ويوم 
الجمعة من الساعة 7:30 ص إلى 3 م

Yrjö Eco شاحنة  
www.lsjh.fi :المواعيد متوفرة على  

الهاتف: 0200 47470، راجع أيًضا مجلة العمالء

جمع األجهزة الكهربائية
نقبل األجهزة االستهالكية مجاًنا.

مراكز معالجة النفايات ومحطات الفرز: راجع القائمة 
على اليسار

 :LSJH األطراف المتعاقدة مع شركة  
Liedon Kisällikellari 

Turun Ekotori 
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 

< راجع العناوين أعاله
كما ُتقبل خردة األجهزة الكهربائية من قبل العديد من 

المراكز والورش األكبر حجًما.   
للتعرف على جميع نقاط الجمع راجع:  

 www.kierratys.info

محطة Auranmaa للفرز   
 Tarvasjoki ،Aurantie 518، الهاتف: 2190 728 020

االثنين والخميس من الساعة 12 ص إلى 7 م من شهر أبريل إلى 
شهر أكتوبر: من الساعة 10 ص إلى 3 م آخر يوم سبت من كل 

شهر، باستثناء أيام العطالت

محطة Houtskär للفرز   
 Houtskär ،Näsbyvägen 86، الهاتف: 47470 0200

من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر: يوم الثالثاء من الساعة 3 م إلى 
4:45 م، ومن الساعة 9:45 ص إلى 12:45 م آخر يوم سبت من 
كل شهر، باستثناء أيام العطالت من شهر نوفمبر إلى شهر مارس: 
باإلبالغ مسبًقا فقط. يجب وصول الطلبات بحلول يوم الجمعة من 

األسبوع السابق.

محطة Kimitoön للفرز   
 Storkärrsvägen 99، Genböle، الهاتف: 47470 0200
يوم الخميس من الساعة 12 ص إلى 6 م من شهر أبريل إلى شهر 

أكتوبر: يوم االثنين من الساعة 10 ص إلى 2 م، ومن الساعة  
10 ص إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، باستثناء أيام العطالت

محطة Korpo للفرز   
 Korpo ،Strömmavägen 12، الهاتف: 47470 0200 

يوم األربعاء من الساعة 2:30 م إلى 6 م من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر: يوم الجمعة من الساعة 10 ص إلى 1 م، ومن الساعة 10 

ص إلى 1 م أول يوم سبت من كل شهر، باستثناء أيام العطالت

محطة Paimio للفرز  
 Rivonmäki ،Muurassuontie 4، الهاتف: 47470 0200
يوم الثالثاء من الساعة 1 م إلى 7 م ويوم األربعاء من الساعة 9 

ص إلى 1 م من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر: من الساعة 10 ص 
إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، باستثناء أيام العطالت

محطة Perniö للفرز  
 Perniö ،Katajarannantie 7، الهاتف: 47470 0200
يوم األربعاء من الساعة 3 م إلى 6 م من شهر أبريل إلى شهر 

أكتوبر: من الساعة 10 ص إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، 
باستثناء أيام العطالت

محطة Yläne للفرز   
 Pöytyä ،Oripääntie 169، الهاتف: 6199 515 040
يوم الخميس من الساعة 2 م إلى 8 م من شهر أبريل إلى شهر 

أكتوبر: من الساعة 10 ص إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، 
باستثناء أيام العطالت

 Utö ،للفرز Mörttilä محطة  
.Utö مواعيد العمل منشورة على لوحة اإلشعارات بمتجر  

Aaro Kantonen :مسؤول المحطة  
الهاتف: 447 591 0400

محطة Siira المتنقلة للفرز  
Siira هي سيارة لجمع النفايات تعمل على خدمة المناطق الريفية. 
وهي تقبل على سبيل المثال مخلفات البناء والتنظيف مقابل رسوم.  

www.lsjh.fi :يمكنك التعرف على المحطات والمواعيد من خالل
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

 المكاتب:  
 20380 Turku ،Kuormakatu 17 
24100 Salo ،Helsingintie 541

 رقم خدمة العمالء 47470 0200 
 من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9 ص

)inf/mcf( إلى 3 م
 يمكنك استشارتنا فيما يلي:  

خدمات مركز معالجة النفايات   • 
والتخلص من النفايات   

تعليمات الفرز  • 
مواعيد سيارات الجمع  • 
إدارة النفايات المنزلية  •

 asiakaspalvelu@lsjh.fi 
 www.lsjh.fi

يناير 2016

ُتقدم نصائح التخلص من النفايات مجاًنا. 
 ُيسعد مستشارو شركة lsjh إلقاء الندوات في المناسبات المختلفة! الهاتف: 47470 0200 أو

asiakaspalvelu@lsjh.fi :البريد اإللكتروني

تعليمات 
الفرز

مركز Topinoja لمعالجة النفايات   
 Turku ،Pitkäsaarenkatu 7 

الهاتف: 2130 728 020  
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 6:30 ص إلى 9 م  
من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر: من الساعة 10 ص  

إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، باستثناء أيام العطالت

ُيسعد خبراء التخلص من النفايات وإعادة التدوير 
مساعدتك في المواقع التالية:

مركز Korvenmäki لمعالجة النفايات  
 Salo ،Helsingintie 541 

الهاتف: 6803 727 02  
يوم االثنين من الساعة 7 ص إلى 7 م، ومن يوم الثالثاء إلى 
الجمعة من الساعة 7 ص إلى 5 م من شهر أبريل إلى شهر 

أكتوبر: من الساعة 10 ص إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، 
باستثناء أيام العطالت )لكميات النفايات األقل من 4 م3(

مركز Isosuo لمعالجة النفايات  
Raisio ،137 Isosuontie 

الهاتف: 2150 728 020  
يوم االثنين من الساعة 12 ص إلى 7 م، ومن يوم الثالثاء إلى 
الجمعة من الساعة 10 ص إلى 5 م من شهر أبريل إلى شهر 

أكتوبر: من الساعة 10 ص إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، 
باستثناء أيام العطالت

مركز Rauhala لمعالجة النفايات  
Pargas ،Sydmovägen 173 

الهاتف: 2160 728 020  
يوم االثنين من الساعة 12 ص إلى 7 م، ومن يوم الثالثاء إلى 
الجمعة من الساعة 10 ص إلى 5 م من شهر أبريل إلى شهر 

أكتوبر: من الساعة 10 ص إلى 3 م آخر يوم سبت من كل شهر، 
باستثناء أيام العطالت
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مراكز معالجة النفايات ومحطات الفرز
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www.lsjh.fi  تخفيف األعباء عن عالم الغد.

TSJ أصبحت شركة

 Rouskisو

 Lounais-Suomen تحت اسم

 Jätehuolto

)LSJH(

هل لديك مشاكل في النقل؟ دع خدمة 
النقل لدينا تساعدك!

تجمع شركة LSJH النفايات ذات 
الحجم الكبير مثل الثالجات، واألثاث، 

 وخردة األجهزة الكهربائية مقابل رسوم.

لمزيد من المعلومات حول األسعار 
والطلبات: الهاتف: 47470 0200 
.www.lsjh.fi والموقع اإللكتروني
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عمليات نقل نفايات تنظمها البلدية 

عمليات نقل نفايات ينظمها مالك العقار

KIMITOÖN

PARGAS



تخفيف األعباء عن عالم الغد.

العلب والصفائح المعدنية المغسولة  •
صواني األلمنيوم والرقائق المعدنية  •

األغطية المعدنية وأغطية الزجاجات  •
القدور والمقالي المستعملة  •

علب األيروسول المضغوطة الفارغة  •
علب الطالء الفارغة  •

المكونات الميكانيكية الصغيرة  •

حاويات المناطق السكنية، نقاط RINKI ECOPOINTS أو نقاط إعادة التدوير

حاويات المناطق السكنية

تنقل هذه المواد إلى نقاط التجميع )راجع العناوين الواردة بالصفحة الخلفية من هذا الدليل(

فرز النفايات المنزلية

الحاويات الزجاجية فقط:  •
الزجاجات والبرطمانات  •

جميع األنواع األخرى من الزجاج يجب فرزها 
مع النفايات القابلة لالحتراق/المختلطة أو نقلها إلى 

محطة الفرز.

 ُتستخدم لتصنيع 
 الحاويات الزجاجية

الجديدة.

النفايات اليومية مثل:
األكياس البالستيكية واألغلفة  •

الورق المقوى والورق العادي المتسخ  •
الحفاضات والمنتجات الصحية األخرى  •

أدوات التنظيف، مثل أكياس المكانس الكهربائية  •
المالبس واألحذية  •

األغراض المكسورة، مثل األطباق ولعب األطفال  • 
والمستلزمات المكتبية واألسطوانات المدمجة  

فضالت القطط وفرش الحيوانات األليفة  •
مخلفات الطعام والنباتات )إذا كانت النفايات   • 

العضوية ال يتم جمعها بشكل منفصل(  

بقايا الطعام  •
الفواكه و الخضروات والطبقات الخارجية والقشور  •

أكياس القهوة والشاي مع أوراق الترشيح  •
المناشف الورقية والمناديل  •

شوك السمك والعظام  •
الزهور الذابلة وأجزاء النبات    •

 مواد التغليف الورقية أو األغلفة األخرى
القابلة للتحلل.

 عندما ال تتوفر حاوية للسماد أو للنفايات
 العضوية، يجب فرز النفايات العضوية، 

مع النفايات القابلة لالحتراق/المختلطة.

يمكن نقل النفايات االستهالكية إلى نقاط التخلص من 
األجهزة الكهربائية مجاًنا.

الثالجات، المواقد، الغساالت  •
أجهزة التلفاز، أجهزة االستريو، أجهزة الكمبيوتر  •

األجهزة اإللكترونية الصغيرة، مثل الهواتف،   •
وماكينات الحالقة، والخالطات الكهربائية وغيرها.

المصابيح العادية، ومصابيح الفلوريسنت   •
والمصابيح الموفرة للطاقة 

ُيعاد تدويرها كمواد والتخلص منها بشكل آمن.

توضع في حاوية السماد أو تفرز بشكل منفصل 
وتنقل لمراكز معالجة النفايات أو محطات الفرز:

فروع األشجار  •
أوراق األشجار وبقايا التجريف  •

الحصى النظيف   •
مخلفات الحدائق تكون ثقيلة جًدا بالنسبة لحاويات 

النفايات المنزلية ويمكن أن تمزق أكياس النفايات. 
الرمال ومخلفات الحدائق الرطبة ُتعد أيًضا ضارة 

لمحطة توليد الطاقة من النفايات.

 للتعرف على الرسوم وتعليمات الفرز: 
www.lsjh.fi أو الهاتف. 47470 0200

ُتستخدم في الحدائق وإنتاج الطاقة.

تفرز بشكل منفصل وتنقل لمراكز معالجة النفايات أو 
محطات الفرز:

الخشب النظيف، أو المعالج أو الُمشرب  •
النفايات المناسبة للحرق  •

زجاج النوافذ  •
ألواح الجبس  •

الطوب والخرسانة  •
مخلفات التربة والنفايات المعدنية  •

لفافات القار المستخدمة على األسطح  •
المخلفات النهائية )مكب النفايات سابَقا(  •

األسبستوس )المعبأ الذي يحمل الملصقات  • 
المناسبة(

 للتعرف على الرسوم وتعليمات الفرز: 
www.lsjh.fi أو الهاتف. 47470 0200

عادة ما ُيعاد تدويرها كمواد واستخدامها في إنتاج الطاقة.

الصحف والمجالت  •
المواد اإلعالنية  •

المغلفات  •
ورق التصوير والمذكرات  •

أدلة الهاتف  •
الكتب التالفة )منزوعة األغلفة(  •

ُتستخدم إلنتاج ورق الصحف.

علب الحليب والعصير المصنوعة من الورق المقوى  •
علب األيس كريم المصنوعة من الورق المقوى  •

علب الحبوب والبسكويت والحلويات  •
األطباق واألغلفة التي تستخدم لمرة واحدة  •

عبوات البيض المصنوعة من الورق المقوى   • 
وبكرات الورق  

أكياس السكر والدقيق  •
الصناديق المصنوعة من الورق المقوى  •

 ُتغسل وتترك لتجف. 
ُتضغط وتكدس. 

 ُتستخدم
 إلنتاج
 بكرات
الورق.

النفايات القابلة لالحتراق/المختلطة

تفرز بشكل منفصل وتنقل لمراكز معالجة النفايات 
أو محطات الفرز:

األغراض المعدنية الكبيرة  •
المراتب والمفروشات  •

المراحيض والبالوعات  •

 للتعرف على الرسوم وتعليمات الفرز: 
www.lsjh.fi أو الهاتف. 47470 0200

يجب أن ينقل األثاث الصالح لالستعمال لمركز 
إعادة تدوير األثاث.

عادة ما ُيعاد تدويرها كمواد واستخدامها في إنتاج 
الطاقة.

 توصيل النفايات الخطرة للتخلص منها. 
تجمع الكميات التي تصل إلى 50 كجم/لتر مجاًنا من المنازل.

الدهانات والورنيش والغراء والمذيبات  •
الزيوت والنفايات الزيتية وسوائل السيارات  •

المواد الكيميائية التي تحمل رمز الخطر  •
المركمات والبطاريات   • 

)يمكن أيًضا أن ُتعاد إلى المتاجر(  
األدوية، وموازين الحرارة التي تحتوي على  • 
الزئبق )يمكن أيًضا إعادتها إلى الصيدليات(  
اسطوانات الغاز المخصصة لالستخدام لمرة  • 
واحدة )اسطوانات الغاز التي ُيعاد استخدامها   

يمكن أن ُتعاد إلى البائع(  
األلعاب النارية واألسلحة والخراطيش:   • 

يرجى االتصال بالشرطة  
يتم التخلص منها في محطات معالجة النفايات الخطرة.

النفايات العضوية

عبوات الورق المقوىالمعادن الورق األواني الزجاجية

مخلفات الحدائقمخلفات البناء النفايات كبيرة الحجماألجهزة الكهربائية

الحاويات البالستيكية

المنسوجات التالفة النفايات الخطرة

تستخدم إلنتاج الغاز الحيوي واألسمدة. تستخدم في التدفئة المركزية وتوليد الكهرباء.

 ُتستخدم لتصنيع
 المنتجات
 المعدنية
الجديدة.

المزيد من 
تعليمات الفرز على

www.lsjh.fi/en/
abc

تقبلها بعض نقاط ecopoints Rinki، فضالً 
 عن مراكز معالجة النفايات ومعظم محطات الفرز. 

الحاويات البالستيكية النظيفة والجافة:
حاويات األطعمة البالستيكية  •

األكياس البالستيكية المخصصة للحمل، وغيرها   • 
من األكياس البالستيكية األخرى واألغلفة  

الزجاجات والحاويات والعلب البالستيكية،   • 
– مضغوطة إن أمكن  

عبوات المنظفات والشامبو والصابون  •

عندما ال تتوفر حاوية بالستيكية للجمع يجب فرز 
الحاويات البالستيكية مع النفايات القابلة لالحتراق/

المختلطة.

w
w

w
.rinkiin.fi :ت البالستيكية

ت حول جمع الحاويا
لمزيد من المعلوما

ُتستخدم إلنتاج المنتجات الُمعاد تدويرها وتوليد الطاقة

ُتقبل من األسر في مراكز معالجة النفايات ومعظم 
محطات الفرز.

المالبس الجافة والمنسوجات المنزلية غير الصالحة 
لالستعمال، مثل: 

المعاطف والسراويل  •
القمصان والجوارب والمالبس الداخلية  •

أغطية الفراش والمناشف ومفارش المائدة  •

ال تشمل السجاد واألحذية والحقائب واألحزمة 
 والوسائد والبطانيات والبطانات. 

 توضع في أكياس بالستيكية أو أكياس النفايات.

مالحظة! عملية جمع تجريبية في عام 2016.
ُتسلم بعد الفرز إلعادة االستخدام أوإعادة التدوير وإنتاج 

الطاقة.


