
VAARALLISEN JÄTTEEN 
VASTAANOTTOPAIKAT  
Korkeintaan 50 kg/l erät vastaanotetaan 
kotitalouksilta maksutta.

Jätekeskukset ja lajitteluasemat:  
katso lista vasemmalla

Muut vastaanottopaikat:

Kaarinan Kierrätyskeskus
Koristontie 1, puh. 010 279 6200  
Ma–pe 9–18
www.ekokaarina.net

Liedon Kisällikellari
Teollisuuskuja 2 A, puh. (02) 4873 3392 
Ma, ke, to 9–16, ti 9–18, pe 9–15  
www.lieto.fi/kierratyskeskus

Raision Ekotori
Purokatu 10, puh. 044 700 5300  
Ma–pe 8–18, la 9–14
www.raisionekotori.fi

Turun Ekotori
Rieskalähteentie 74, puh. 044 700 7405
Ma–pe 8–18, la 10–15
www.turunekotori.fi

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n 
vastaanottopiste  
Karvataskunkatu 1, Turku 
Ma–to 7.30–16 ja pe 7.30–15

Ympäristöauto Yrjö
Aikataulu: www.lsjh.fi 
puh. 0200 47470 ja asiakaslehti

SÄHKÖLAITTEIDEN 
VASTAANOTTOPAIKAT
Kuluttajalaitteet vastaanotetaan maksutta.

Jätekeskukset ja lajitteluasemat:  
katso lista vasemmalla

LSJH:n sopimuskumppanit
Liedon Kisällikellari
Turun Ekotori, Rieskalähteentie 74
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 
> katso yhteystiedot yllä 

Sähkölaiteromua vastaanottavat 
myös monet kierrätyskeskukset ja 
suuremmat myymälät. 

Kaikki vastaanottopaikat:  
www.kierratys.info

Auranmaan lajitteluasema 
Aurantie 518, Tarvasjoki
Puh. 020 728 2190
Ma ja to 12–19 
sekä huhti-lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Houtskarin lajitteluasema 
Näsbyntie 86, Houtskari
Puh. 0200 47470
Huhti–lokakuussa ti 15–16.45 sekä joka 
kuukauden viimeinen arkilauantai klo 10–13 
Marras-maaliskuussa auki vain tilauksesta, 
tilaus viimeistään ed. viikon perjantaina

Kemiönsaaren lajitteluasema 
Storkärrintie 99, Genböle 
Puh. 0200 47470
To klo 12–18 
sekä huhti–lokakuussa ma klo 10–14 ja joka 
kuukauden viimeinen arkilauantai klo 10–15

Korppoon lajitteluasema 
Strömmantie 12, Korppoo
Puh. 0200 47470 
Ke klo 14.30–18.00 sekä huhti–lokakuussa  
pe 10–13 ja joka kuukauden ensimmäinen 
arkilauantai klo 10–13 

Paimion lajitteluasema 
Muurassuontie 4, Rivonmäki
Puh. 0200 47470
Ti klo 13–19 ja ke klo 9–13 
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Perniön lajitteluasema 
Katajarannantie 7, Perniö 
(jätevedenpuhdistamo) 
Puh. 0200 47470
Ke klo 15–18 
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Yläneen lajitteluasema 
Oripääntie 169, Pöytyä
Puh. 040 515 6199
To 14–20 sekä huhti–lokakuussa joka 
kuukauden viimeinen arkilauantai 10–15

Mörttilän lajitteluasema, Utö  
Aukioloajat Utön kaupan ilmoitustaululla.  
Aseman hoitaja: Aaro Kantonen 
Puh. 0400 591 447

Pyörillä liikkuva lajitteluasema, Siira
Haja-asutusalueella kiertävä keräysauto 
Siira vastaanottaa mm. rakennus- ja 
siivousjätettä maksua vastaan. 
Pysäkit ja aikataulu: www.lsjh.fi
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

Toimistot:  
Kuormakatu 17, 20380 Turku 
Helsingintie 541, 24100 Salo

Palvelunumero 0200 47470 
ma–pe 9–15 (pvm/mpm)

Kysy meiltä esimerkiksi:  
•  jätekeskusten palveluista 
 ja jätteiden vastaanotoista
•  lajitteluohjeista
•  kiertävien keräysten aikatauluista
•  kodin jätehuollon järjestämisestä

asiakaspalvelu@lsjh.fi 
www.lsjh.fi 

Helmikuu 2016

JÄTENEUVONTA ON MAKSUTONTA. 
Tilaa LSJH:n neuvoja tilaisuuteen!  Puh. 0200 47470 tai 
asiakaspalvelu@lsjh.fi

LAJITTELUOHJEET
Topinojan jätekeskus 
Pitkäsaarenkatu 7, Turku 
Puh. 020 728 2130 
Ma�–pe 6.30�–21  
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden  
viimeinen arkilauantai klo 10–15 

Jäteasioiden ja kierrätyksen 
ammattilaiset palvelevat 
seuraavissa toimipaikoissa:

Korvenmäen jätekeskus
Helsingintie 541, Salo 
Puh. 02 727 6803 
Ma klo 7–19, ti–pe klo 7–17
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
viimeinen arkilauantai klo 10–15 

Isosuon jätekeskus 
Isosuontie 137, Raisio
Puh. 020 728 2150
Ma 12–19, ti�–pe 10�–17 
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Rauhalan jätekeskus
Sydmontie 173, Parainen 
Puh. 020 728 2160 
Ma 12–�19, ti�–pe 10�–17 
sekä huhti-lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15
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JÄTEKESKUKSET JA 
LAJITTELUASEMAT:
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KUNNAN JÄRJESTÄMÄ 
JÄTTEENKULJETUS 

KIINTEISTÖN HALTIJAN 
JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

Pienempi kuorma huomiselle. www.lsjh.fi  

TSJ ja TSJ ja TSJ ja 
Rouskis ovat nytRouskis ovat nytRouskis ovat nyt

Lounais-Suomen Lounais-Suomen Lounais-Suomen 
Jätehuolto – Jätehuolto – Jätehuolto – 

LSJHLSJHLSJH

NOUTOPALVELU AUTTAA 
KULJETUSPULMISSA
LSJH kuljettaa suurikokoisia 
jätteitä, kuten kylmälaitteita, 
huonekaluja ja sähköromua, 
maksua vastaan. 

Lisätietoja, hinnasto ja 
tilaukset puh. 0200 47470 
sekä www.lsjh.fi.



Pienempi kuorma huomiselle.

• huuhdellut säilyketölkit ja 
 metallipurkit
• alumiinivuoat ja foliot
• metallikannet ja -korkit
• vanhat kattilat ja paistinpannut
• tyhjät, paineettomat  aerosolitölkit
• tyhjät  maalitölkit
• pienet  koneen osat

KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN, RINKI-EKOPISTEESEEN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN

KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN

VIEDÄÄN ITSE VASTAANOTTOPAIKKOIHIN (Yhteystiedot kääntöpuolella)

Kodin jätteiden lajittelu

Ainoastaan pakkauslasia
• lasitölkit ja -pullot

Kaikki muut lasilaadut 
polttokelpoisen/sekajätteen astiaan 
tai lajitteluasemille.

Käytetään uuden 
pakkauslasin 
valmistukseen.

Päivittäiset jätteet, kuten
• muovipussit ja -pakkaukset
• likaiset kartongit, pahvit ja paperit
• vaipat ja muut hygieniatuotteet
• siivousjätteet, kuten pölynimurin pussit
• vaatteet ja kengät
• rikkinäiset esineet, kuten astiat, 
 lelut, toimistotarvikkeet ja cd-levyt 
•  kissanhiekka ja lemmikkien kuivikkeet
• ruokajäte ja kasvien osat, 
    ellei biojätettä kerätä erikseen

• ruoantähteet
• hedelmien ja vihannesten kuoret
• kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen 
• talouspaperit ja lautasliinat
• kalanruodot, luut 
• kasvinosat ja kuihtuneet kukat
Pakkaa paperiin tai muuhun 
maatuvaan kääreeseen.
Ellei käytössä ole 
kompostoria tai biojäteastiaa, 
on biojäte polttokelpoista/sekajätettä.

Kuluttajalaitteet maksutta 
sähkölaitteiden vastaanottoihin
• kylmälaitteet, hellat, pesukoneet
• televisiot, stereot, ATK-laitteet
• pienelektroniikka, kuten 
 puhelimet, parranajokoneet 
 ja sähkövatkaimet
• valaisimet, loisteputket ja
 energiansäästölamput

Materiaalikierrätykseen ja 
turvalliseen käsittelyyn.

Omaan kompostoriin tai 
erikseen lajiteltuna jätekeskuksiin 
tai lajitteluasemille
• risut 
• lehdet ja haravointijäte
• puhdas hiekoitushiekka
Pihasiivousjätettä ei laiteta kodin 
jäteastioihin ylipainon ja rikkoutu-
misvaaran vuoksi. Hiekka ja märkä 
puutarhajäte haittaavat myös 
jätevoimalan toimintaa.

Maksut ja  lajitteluohjeet: 
www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

Käytetään viherrakentamisessa 
ja energiana.

Vie erikseen lajiteltuina 
jätekeskuksiin tai lajitteluasemille
• puhdas, pintakäsitelty  ja 
 painekyllästetty puu
• polttokelpoinen jäte
• ikkunalasi
• kipsilevy
• tiili- ja betonijäte
• maa-ainekset
• bitumikattohuopa
• loppujäte (ent. kaatopaikkajäte)
• asbestijäte pakattuna ja merkittynä

Maksut ja  lajitteluohjeet: 
www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

Materiaalit menevät pääosin 
kierrätykseen ja energiaksi.

• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset
• kirjekuoret
• kopio- ja piirustuspaperi
• puhelinluettelot
• rikkinäiset kirjat (ilman kansia)

Käytetään sanomalehtipaperin 
valmistukseen.

• maito-, piimä- ja mehutölkit
• jäätelöpakkaukset
• muro-, keksi- ja makeispaketit
• kertakäyttöastiat ja käärepaperit
• munakennot ja kartonkihylsyt
• sokeri- ja jauhopussit
• pahvilaatikot
Huuhtele ja valuta kuivaksi. 
Litistä ja pakkaa sisäkkäin. 

Käytetään 
hylsy-
kartongin 
valmis-
tukseen.

POLTTOKELPOINEN JÄTE / SEKAJÄTE

Vie erikseen lajiteltuina 
jätekeskuksiin tai lajitteluasemille
• suuret metalliesineet
• patjat ja huonekalut
• wc-istuimet ja lavuaarit

Maksut ja  lajitteluohjeet: 
www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

Kierrätyskeskukset ottavat vastaan 
käyttökelpoisia huonekaluja.

Materiaalit menevät pääosin 
kierrätykseen tai energiaksi.

Vie vaarallisen jätteen vastaanottoon. 
Kotitalouksilta maksutta 50 kg/l saakka
• maalit, lakat, liimat, liuottimet
• öljyt, öljyiset jätteet, autojen nesteet
• kemikaalit, joilla varoitusmerkki
• akut ja paristot 
 (myös niitä myyviin liikkeisiin)
• lääkkeet ja elohopeakuumemittarit 
 (apteekkeihin)
• kertakäyttöiset kaasupullot 
 (muut myyjille)
• räjähteet, aseet ja ammukset; 
 ota yhteyttä poliisiin. 

Käsitellään vaarallisten jätteiden 
käsittelylaitoksissa.

BIOJÄTE

METALLI KARTONKIPAKKAUKSETPAPERILASIPAKKAUKSET

SÄHKÖLAITTEET SUURET ESINEET RAKENNUSJÄTTEET PIHASIIVOUSJÄTTEET

MUOVIPAKKAUKSET

POISTOTEKSTIILITVAARALLINEN JÄTE

Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen.Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Käytetään 
uusien 
metalli-
tuotteiden 
valmistukseen.

Lisää Lisää Lisää 
lajitteluohjeitalajitteluohjeitalajitteluohjeita
www.lsjh.fi/www.lsjh.fi/www.lsjh.fi/

abcabcabc

Vastaanotetaan osassa Rinki-ekopis-
teitä sekä jätekeskuksissa ja useim-
milla lajitteluasemilla.

Puhtaat ja kuivat muovipakkaukset:
• elintarvikkeiden muoviset 
 pakkaukset
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• muovipullot, kanisterit ja purkit –
 mieluiten litistettyinä
• pesuaine-, shampoo- ja saippua-
 pakkaukset

Ellei muovinkeräyspistettä ole lähis-
töllä, lajittele muovipakkaukset 
polttokelpoiseen jätteeseen / 
sekajätteeseen.
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Käytetään uusiomuovituotteiden 
valmistukseen ja energiaksi.

Vastaanotetaan kotitalouksilta jäte-
keskuksissa ja useimmilla lajittelu-
asemilla.
Käyttökelvottomat, kuivat vaatteet ja 
kodintekstiilit, kuten
• takit ja housut 
• paidat, sukat ja alusvaatteet
• lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat

Ei mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä, 
tyynyjä, peittoja ja pehmusteita. 
Pakkaa muovipussiin tai jätesäkkiin.

Huom! Keräyskokeilu vuonna 2016.

Toimitetaan lajittelun kautta uusio-
käyttöön, kierrätykseen ja energiaksi.


