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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA 
JÄTEHUOLTOSI
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 kunnan omistama jätehuoltoyh-
tiö. Huolehdimme kuntien puolesta toimialueemme asukkaiden jätehuol-
lon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Niillä toimialueemme alueilla, 
joissa jätehuoltoviran omaisen päätöksen mukaan on kunnan järjestämä 
jätteenkuljetus, olemme lisäksi kilpailuttaneet jätteen kuljetukset asuk-
kaiden puolesta. 

Jätteenkeräykseen liittyminen
Mynämäessä, Nousiaisissa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla jätteet kerätään 
kiinteistöillä omaan jäteastiaan, josta jäteauto käy ne tyhjentämässä. 
Myös yhteinen jäteastia naapureiden kanssa on mahdollinen. 

Voit liittyä jätteenkeräykseen tilaamalla jätehuoltopalvelut osoitteesta 
www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sähköisen asiointipalvelun kautta voit myös myöhemmin esimerkiksi 
muuttaa jäteastian tyhjennysväliä, ilmoittaa kompostoinnista, keskeyttää 
jäteastian tyhjennykset sekä tehdä osoitteenmuutoksen.

KODIN JÄTEHUOLTO KUNTOON 
• Lajittele hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet erilleen. Lasi-, kartonki- ja 

muovipakkaukset sekä paperi ja metalli jatkavat kiertokulkua materi-
aalina. Vaaralliset jätteet toimitetaan LSJH:n toimipisteistä asianmu-
kaiseen käsittelyyn. Muun jätteen joukossa ne voivat aiheuttaa vaaraa 
luonnolle ja ihmisille. Lajittelu myös vähentää polttokelpoisen jätteen 
määrää.

• LSJH:n ylläpitämissä kierrätyspisteissä kerätään paperia, lasipakkauk-
sia ja metallia. Tuottajayhteisöjen Rinki-ekopisteissä kerätään lisäksi 
kartonkipakkauksia ja joissain pisteissä muovipakkauksia. Kaikkien 
pisteiden sijainnit: www.kierrätys.info.

• Kompostoi biojäte kiinteistöllä tai tiedustele mahdollisuutta liittyä va-
paaehtoiseen biojätteen keräykseen. Polttokelpoista jätettä syntyy vä-
hemmän ja voit pidentää jäteastiasi tyhjennysväliä. 

• Jos laitat jäteastiaan puutuhkaa, jäähdytä ja pakkaa se tiiviisti pahvi-
laatikkoon.

• Kodin omaan jäteastiaan kuulumattomat jätteet tulee viedä lajittelu- 
asemalle, kiertävään keräysauto Siiraan tai Pop up -lajitteluasemalle. 
Lajitteluasemat ja Siira ottavat vastaan suurikokoisia jätteitä, raken-
nusjätteitä, kodinkoneita ja muita sähkölaitteita sekä vaarallisia jät-
teitä. Pop up -lajitteluasemalle sen sijaan voi tuoda vaarallisia jätteitä, 
pieniä sähkölaitteita ja poistotekstiiliä. Lue lisää: www.lsjh.fi.

• Vie ehjät ja käyttökelpoiset tavarat kirpputorille tai kierrätyskeskuk-
seen tai myy nettikirppiksillä. Muista, että lajitteluasemalle kuuluu 
vain jäte, ei käyttökelpoinen tavara!

• Omassa tulisijassa voi käyttää pieniä määriä paperia ja kartonkia sy-
tykkeenä. Jätteen hävittäminen polttamalla on kuitenkin kielletty!

• Älä hautaa jätteitä maahan. Maaperästä niiden sisältämät haitalliset 
ainesosat päätyvät luonnon kiertokulkuun.

• Lisätietoja lajittelusta, lajitteluasemista ja hinnastoista löydät koti-
sivuiltamme osoitteessa www.lsjh.fi. Jos jokin mietityttää, voit myös 
aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme!

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkiin 
alueen jätehuoltoa koskeviin kysymyksiin. 

Asiakaspalvelu puh. 0200 47470
arkisin klo 9–15 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu@lsjh.fi 
www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi 
www.lsjh.fi-sivuston chat-palvelu
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KIINTEISTÖKOHTAINEN  
POLTTOKELPOISEN JÄTTEEN KERÄYS
Asuinkiinteistöllä tulee olla käytössä oma polttokelpoisen jätteen astia. 
Jäteastia voi olla myös yhteinen niin sanottu kimppa-astia lähinaapurien 
tai saman tien varrella asuvien kesken. Jätemaksu määräytyy jäteastian 
tilavuuden ja tyhjennyskertojen lukumäärän perusteella. Jos kompostoit 
tai olet liittynyt biojätteen vapaaehtoiseen keräykseen, on polttokelpoi-
sen jätteen astian tyhjennysvälejä mahdollista harventaa.

Polttokelpoisen jätteen astioiden tyhjennysvälit
Biojätettä ei kerätä 
erikseen

Biojäte kerätään 
erikseen

Vakituinen asunto 1*, 2 tai 4 viikkoa 1*, 2, 4, 8 tai 12 viikkoa

Vapaa-ajan asunto 
kesäaikana (vkot 18–40)

1*, 2 tai 4 viikkoa 1*, 2, 4, 8 tai 12 viikkoa

Vapaa-ajan asunto 
talviaikana (vkot 41–17)

Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

 
* Yhden viikon tyhjennysväli on mahdollinen pääasiassa vain taajama-alueella.

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyh-
jennettävä säännöllisesti määräysten mukaan vuoden ympäri. Vain kesä-
käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen jäteastia on tyhjennettävä vähin-
tään kerran vuodessa.

Jäteastian hankinta ja huolto
Jos kiinteistöllä ei vielä ole jäteastiaa, voi sellaisen 
ostaa esimerkiksi rautakaupasta tai asiakaspalvelum- 
me kautta. Asiakaspalvelustamme voit myös vuokrata 
jäteastian. Jäteastian tulee olla ehjä, pyörällinen ja kan- 
nellinen. Astia tyhjennetään koneellisesti, joten tynny- 
rit tai jätesäkkitelineet eivät käy. Jäteastian voi ostaa 
myös lukitusmahdollisuudella. Jäteastian lukko 
hankitaan LSJH:n kautta ja se sarjoitetaan sopi- 
maan LSJH:n avaimeen.

Pese jäteastia tarvittaessa, vähintään kerran 
vuodessa. Voit tilata astian vuosittaisen pesun 
asiakaspalvelustamme.

Jäteastian valintaesimerkkejä ja hintoja

Talouden koko / 
jätteen määrä

Jäteastian 
tilavuus 
(litraa)

Vuokra- 
hinta,  
€/kk *

Myynti- 
hinta, €

Lukittava 
astia, €**

1–2 hlöä, vähäi-
nen jätemäärä

140 2,15 67,00 86,50

3–4 hlöä 240 2,15 67,00 86,50

Suurempi perhe 380 3,70 113,00 132,85

Kimppa-astia 
(2–6 asuntoa)

660 5,25 191,00 210,85

* Jäteastian minimivuokra-aika on 12 kk, myös vapaa-ajan asunnoilta. 
** Lukittavaan jäteastiaan ostetaan lisäksi lukko LSJH:n kautta, joka maksaa 117,80 €. 
   Lukon hintaan sisältyy 2 avainta. Lisäavaimet maksavat 43,40 €/kpl. 
 
Jos jäteastia rikkoutuu tyhjennyksen yhteydessä, astia korvataan, jos se 
on alle viisi vuotta vanha ja rikkoutuminen johtuu kuljettajan huolimat-
tomuudesta. Vanhoja astioita ei korvata, koska muovisen astian lujuus 
heikkenee iän ja sääolosuhteiden vaikutuksesta. Tällöin astia saattaa hal-
jeta normaalin tyhjennyksen yhteydessä.

Jäteastian sijoittaminen
Asunnon pihaliittymä on usein sopiva paikka jäteastialle. Jäteastian voi 
sijoittaa muuallekin, mutta paikan tulee olla sellainen, että jäteautolla 
on esteetön kulku vähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta. Muista aina 
kysyä maanomistajan lupa jäteastian sijoittamiselle, jos et pysty sijoitta-
maan astiaa omalle tontillesi.

Kiinteistön haltija vastaa tien kunnossapidosta ja sen kantavuudesta. 
Huonokuntoisilla ja pienillä teillä jäteastian paras sijoituspaikka onkin 
tien alku, sillä jäteauto voi painaa jopa 30 tonnia.

Merkitse jäteastiasi tarralla, jossa lukee kerättävä jätelaji, esim. polttokel-
poinen jäte sekä kiinteistön osoitenumero tai muu tunniste. Maksuttomia 
jäteastiatarroja voit tilata asiakaspalvelustamme tai osoitteesta  
www.lsjh.fi/tilaamo.
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Yhteinen jäteastia eli kimppa-astia
Jäteastia voi olla yhteinen lähinaapureiden tai saman tien varrella asu-
vien kesken. Kiinteistöjen etäisyys jäteastiasta voi olla korkeintaan 1 km.  
Jos kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai -tieverkoston varrella, 
etäisyys jäteastiasta voi ylittää kilometrin rajan. Kimppa-astia on usein 
edullisin tapa järjestää jätehuolto etenkin, jos jätettä syntyy vähän. 
Kimppa-astian tyhjennysväli voi olla pidempi kuin 4 viikkoa vain, jos jo-
kainen käyttäjä kompostoi ruokajätteet.

Kimppa-astian käyttäjät valitsevat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka 
sopii jäteastian koosta ja tyhjennysvälistä asiakaspalvelumme kanssa. 
Kimpan yhteyshenkilö ilmoittaa jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot 
erillisellä kimppasopimuslomakkeella. Tämän lisäksi jokainen kimppa- 
astian käyttäjä ilmoittaa erillisellä liittymislomakkeella seuraavat tiedot:
• oman kiinteistön tiedot
• tiedot kompostoinnista tai biojätteen erilliskeräyksestä
• kiinteistön prosenttiosuus kimppa-astian maksuista
• kimpan yhteyshenkilön nimi 

Lomakkeen voi täyttää LSJH:n kotisivuilla osoitteessa www.lsjh.fi/ 
sahkoinen-asiointi tai tilata kotiin täytettäväksi asiakaspalvelustamme.

Kimppa-astian käyttäjät sopivat keskenään maksuosuudet prosentteina. 
Lasku lähetetään joko kimpan yhteyshenkilölle tai erikseen jokaiselle 
kimppa-astiaa käyttävälle kiinteistölle, jolloin astiaa käyttävien ei tarvitse 

 Ilmoita asiakaspalveluun
• Tyhjentämättä jääneestä astiasta mahdolli-

simman nopeasti. Huomaathan kuitenkin, että 
jäteastian tyhjennyspäivä voi vaihdella +/- 1–2 
arkipäivää. Jäteastioita ei tyhjennetä arkipyhinä.

• Tyhjennysvälin muutoksesta
• Jäteastian koon tai paikan muutoksesta
• Laskun saajan muutoksesta ja omistajanvaih-

doksesta
• Osoitteenmuutoksesta
• Puhelinnumeron muutoksesta
• Kimpassa tapahtuvista muutoksista
• Kelirikosta
• Tyhjennysten keskeyttämisestä  

esim. lomamatkan ajaksi
• Vakituisen asunnon jäämisestä tyhjilleen

keskenään huolehtia kustannusten 
jakamisesta. Laskun jakamisesta LSJH 
veloittaa palvelumaksun 5,25 €/osa-
kas/vuosi. Ellei maksuosuuksia ole 
ilmoitettu, jaetaan maksut tasan osa-
puolten kesken.
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Esimerkkejä jäteastian tyhjennyshinnoista
 
Jäteastian  
tilavuus  
(litraa)

Tyhjennyshinta, €/tyhjennys

Mynämäki Nousiainen Raisio Ruskon  
Vahto

140 5,89 5,89 5,32 5,87

240 7,58 7,58 7,01 7,55

380 9,94 9,94 9,37 9,92

660 14,67 14,67 14,10 14,64
 
Täysi tyhjennyshinta veloitetaan, vaikka astia olisi tyhjennyshetkellä 
osittain tyhjä. Tyhjennyksestä ei veloiteta, jos jäteastia on jäänyt tyhjen-
tämättä LSJH:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen.

Lisää astiakohtaisia jätemaksuja löydät kotisivuiltamme  
www.lsjh.fi/taksa tai tiedustelemalla asiakaspalvelustamme.

Muut maksut
• Erikseen tilattu ylimääräinen jäteastian tyhjennys: 

Jos ylimääräinen tyhjennys poikkeaa päivittäisestä ajoreitistä, veloite-
taan tyhjennys tuntihinnan mukaan 117,80 €/h. Muussa tapauksessa 
tyhjennys on normaalihintainen. Tarkemman hintatiedon saat asiakas-
palvelustamme.

• Hukkanouto:  
Hukkanoutomaksu peritään, jos kulkureitti jäteastialle on ajokelvoton, 
reitillä on este, jäteastia on rikki tai sitä ei löydy ilmoitetusta paikasta. 
Maksu peritään myös, jos astia on täytetty liian painavaksi tai siellä on 
astiaan kuulumatonta jätettä. Hukkanoudosta ei veloiteta käsittelymak-
sua, ainoastaan kuljetusmaksu.

• Lisäjäte:  
Jäteastian viereen jätetty ylimääräinen jäte otetaan mukaan tyhjennyksen 
yhteydessä. Ethän jätä astian viereen mitään, mikä ei ole jätteeksi tarkoi-
tettu. Lisäjätteestä veloitetaan jokaiselta alkavalta 200 litran osuudelta 
200 litran astiatyhjennystä vastaava maksu. Lisäjätteen hinta veloitetaan 
myös, jos jäteastia on niin täynnä, että kansi jää selvästi auki.

• Jäteastian siirto tai jäteauton peruutus: 
Jäteastian tyhjennyksen yhteydessä tehdystä yli 10 metrin jäteastian 
siirtämisestä veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 metriltä 1,30 €.  
Samoin jos jäteautoa joudutaan peruuttamaan tyhjennystä varten yli 
50 m, veloitetaan tästä 1,30 € jokaiselta alkavalta 50 m.

• Jäteastian kotiinkuljetus:  
Jäteastian kotiinkuljetus Raisioon maksaa 25,00 €/astia, Nousiaisiin, 
Mynämäen kirkonkylään sekä Vahdolle 35,00 €/astia ja Mynämäen ha-
ja-asutusalueelle 45,00 €/astia. Seuraavat astiat samalla kuljetuksella 
samaan osoitteeseen maksavat 12,00 €/astia.

• Jäteastian pesu: Pesuhinta 140–660 litran jäteastialle on 30,00 €/astia.

Kerää biojäte erikseen ja säästä
Jos kompostoit ruokajätteet tai olet liittynyt biojätteen vapaaehtoiseen 
keräykseen, on polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväliä mahdollista 
pidentää ja siten säästää jätemaksuissa. Ruokajätettä saa kompostoida 
ainoastaan kompostorissa, johon haittaeläinten, kuten jyrsijöiden, pääsy 
on estetty. Kompostorissa on siis oltava pohja, seinät ja kansi sekä riittävä 
ilmanvaihto. Osoitteesta www.lsjh.fi/tilaamo voit tilata itsellesi maksut-
toman Kompostointioppaamme. Saat apua kompostointiin liittyvissä 
asioissa myös asiakaspalvelustamme.

Ilmoituksen kompostoinnista tai biojätteen erilliskeräyksestä voi tehdä 
sähköisen asioinnin kautta kotisivuillamme tai asiakaspalvelus- 
tamme saatavalla lomakkeella. Jos kompostori tai biojäteastia on 
useamman asunnon käytössä, tulee sille nimetä vastuuhenkilö. 
Myös kompostoinnin tai biojätteen erilliskerä- 
yksen lopettamisesta tulee ilmoittaa 
asiakaspalveluumme. 
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JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT
Lounais-Suomen Jätehuollon alueella palvelee 4 jätekeskusta ja 9 lajitte-
luasemaa, joihin voi tuoda kaikki sellaiset jätteet, jotka eivät sovellu ko-
din jäteastiaan. Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla otetaan vastaan muun 
muassa vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita, pihanhoito- ja puutarhajättei-
tä sekä rakennus- ja remonttijätteitä. 

Mynämäen, Nousiaisten, Raision ja Ruskon Vahdon asukkaita lähinnä 
olevat jätekeskukset ovat Isosuon jätekeskus Raisiossa ja Topinojan jäte-
keskus Turussa. Kaikkien vastaanottopaikkojen yhteystiedot löydät osoit-
teesta www.lsjh.fi tai voit kysyä niitä asiakaspalvelustamme.

Isosuon jätekeskus 
Isosuontie 137, Raisio

Avoinna marras–maaliskuussa ma klo 11.30–19 ja ti–pe klo 9.30–17.

Huhti–lokakuussa avoinna ma–pe klo 7–19 sekä joka kuukauden ensim-
mäinen arkilauantai klo 9–16.

Topinojan jätekeskus
Pitkäsaarenkatu 7, Turku

Avoinna ma–pe klo 6.30–21.

Huhti–toukokuussa ja 
syys–lokakuussa lisäksi 
arkilauantaisin klo 9–16.

Kesä–elokuussa lisäksi joka 
kuukauden viimeinen arkilauantai 
klo 9–16.

JÄTEMAKSUT
Polttokelpoisen jätteen kuljetuksen ja käsittelyn kattava jätemaksu veloi-
tetaan asuinkiinteistöiltä tyhjennyskertoihin perustuvana maksuna.

Lounais-Suomen Jätehuollon järjestämän jätteenkuljetuksen hinnat pe-
rustuvat jätehuoltolautakunnan vahvistamaan taksaan. Kaikki oppaassa 
mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Jätehuollon perusmaksu
Oman astian tyhjennysmaksujen lisäksi laskutetaan jokaiselta asunnolta 
vuosittain jätehuollon perusmaksu. Perusmaksulla rahoitetaan:

• vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä
• jäteneuvontaa ja tiedotusta
• jätekeskusten ja lajitteluasemien ylläpitoa
• jätehuoltolautakunnan toimintaa, kuten jäterekisterin ylläpitoa
• Lounais-Suomen Jätehuollon täydentäviä kierrätyspisteitä 

Maksun suuruus riippuu asunnon käyttötarkoituksesta. Maksu määrä-
tään asunnon käyttäjälle tai omistajalle 1. tammikuuta olevan tilanteen 
mukaisesti.

Asunnon käyttö Perusmaksu (€/asunto/vuosi)

Omakoti- ja pientalot 23,85

Asunto-osakeyhtiöt,  
4 huoneistoa tai enemmän

18,00

Asunto-osakeyhtiöt,  
10 huoneistoa tai enemmän

16,00

Asunto-osakeyhtiöt,  
 20 huoneistoa tai enemmän

12,50

Vapaa-ajan asunnot 15,00

Asuntola-asunnot, palveluasunnot 15,00

Asumattomat omakoti- ja pientalot 15,00



12 Pienempi kuorma huomiselle.

Laskutus
Jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan kiinteistöiltä pääsääntöisesti kol-
men kuukauden välein. Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa ja se 
pyritään laskuttamaan muiden jätemaksujen mukana. Maksumuistutuk-
semme lähettää Lowell Suomi Oy.

Huomaathan, että voit halutessasi maksaa laskusi suoramaksuna tai 
e-laskuina. E-lasku on ekologinen vaihtoehto, sillä sen hiilijalanjälki on 
vain kolmannes paperilaskun hiilijalanjäljestä. Voit ottaa e-laskun käyt-
töön omassa verkkopankissasi. Suoramaksun käyttöönotosta sovitaan 
pankin kanssa. Voit myös pyytää laskusi sähköpostiisi. Ota tällöin yhteyt-
tä asiakaspalveluumme.

Jätehuoltolautakunta
Yksittäistapauksissa jätehuoltolautakunta voi harkintansa mukaan pe-
rustellusta syystä määrätä maksun jätetaksasta poiketen. Asiasta tulee 
tehdä kirjallinen hakemus jätehuoltolautakunnalle: 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
Turun kaupunki 
PL 355 
20101 TURKU 

jatehuoltolautakunta@turku.fi

Jätehuoltolautakunta tekee kaikki kiinteistön jätemaksuihin liittyvät  
päätökset. 


