
Olemme yhtiö, jonka kunnat omistavat, emmekä tavoittele toiminnastamme voittoa. Koska 
asut toimialueellamme, olemme sinun oma yhtiösi, ja sinä olet siis yksi omistajistamme! 

Suomen lainsäädännön kautta kunnilla on iso vastuu jätehuollosta – meidän täytyy pitää 
huolta kotien roskista! Me Lounais-Suomen Jätehuollolla (LSJH) teemme työtä kotien jättei-
den parissa ja huolehdimme, että meille tulevat jätteet ja raaka-aineet matkaavat eteenpän 
oikeaan paikkaan.

Alueellamme asuu tällä hetkellä noin 440 000 asukasta, mikä tarkoittaa, että jätettäkin 
syntyy paljon! Kaikki palvelumme – lajitteluasemat, täydentävät kierrätyspisteet, ympäris-
töneuvonta, jäteautojen meille tuomien kodin roskapussien vastaanotto – ovat alueemme 
asukkaita varten, ja meillä homma toimii aivan mahtavasti!  

Joskus kotona syntyy jätettä, joka ei kuulu omaan kotiroskikseen. Esimerkiksi koiran rie-
huessaan käyttökelvottomaksi tuhoamaa nojatuolia ei kuulu edes yön pimeinä tunteina 
jättää naapuritalon jätekatokseen tai metsätien syrjään, vaan se tulee viedä lajitteluase-
malle. Lajitteluasemalla kerätään noin 30 eri jätemateriaalia – jokaiselle materiaalille on 
oma paikkansa, sille nojatuolillekin!

Isosuon jätekeskus, Raisio (video, 3 min)
Korvenmäen jätekeskus, Salo (video, 3 min)

Mikä LSJH?

Tehtävä 1

Kiertoajelun ensimmäinen pysähdyspaikka on meidän 
lajitteluasemamme, johon olet tuomassa vanhempiesi kanssa 
jätteitä. Tutustu Tervetuloa lajitteluasemalle -oppaaseen.

Mikä lajitteluasema on sinua lähinnä? Paljonko maksaisi, 
jos toisitte seuraavat jätteet lajitteluasemalle?

• Nojatuoli
• Jätesäkillinen (200 litraa) polttokelpoista jätettä
• Isoja tyhjiä pahvilaatikoita
• Vanha jääkaappi
• Maalipurkki (jossa maalia)
• Risuja

Oletko käynyt 
jätekeskuksessa? 

Kurkkaa videoilta, miltä 
keskuksissa näyttää!

https://www.youtube.com/watch?v=pchXzzvCLMQ
https://www.youtube.com/watch?v=32EZ4TOBhR8
https://www.lsjh.fi/wp-content/uploads/tervetuloa-lajitteluasemalle-01-2022-fin_tilaamo-1.pdf


Jätteiden matka LSJH:n lajitteluasemilta eteenpäin

• Nojatuoli puretaan ja siitä irrotetaan mahdolliset metalliosat. Metalli lähtee raaka-ai-
neena eteenpäin ja muu materiaali (puu, pehmusteet, kangas) murskataan ennen mat-
kaa lämpölaitoksiin ja jätteenpolttolaitokseen, joissa niistä saadaan tuotettua energiaa.

• Jätesäkillinen polttokelpoista jätettä matkaa Salon Korvenmäkeen Lounavoiman eko-
voimalaitokseen, jossa se poltetaan ja siitä saadaan energiaa. Polttaminen laitoksessa 
on tarkasti valvottua. Kaikki palosta syntyvät kaasut puhdistetaan epäpuhtauksista, 
jotta ne eivät pääse piipusta taivaalle. Kotona roskia ei saa polttaa, koska kodin savupii-
pusta ei löydy puhdistusmekanismeja.

• Pahvilaatikot kierrätetään kartonkina ja niistä valmistetaan esimerkiksi talouspaperi-
rullan hylsyjä. 

• Jääkaappi matkaa käsittelylaitokseen, jossa siitä erotellaan eri materiaalit ja poistetaan 
kylmäaineet sekä muut haitalliset aineet. Lopulta jääkaapin metalli ja muoviosat pää-
tyvät euron kolikon kokoisina paloina säkkeihin ja matkaavat eteenpäin hyödynnettä-
väksi materiaaleina.

• Maalipurkki kulkee tehtaalle, joka on erikoistunut vaarallisten jätteiden käsittelyyn. 
Maalit poltetaan korkeapolttouunissa valvonnan alaisuudessa. Palotilanteessa syntyvät 
kaasut puhdistetaan epäpuhtauksista samoin kuin jätevoimalassa.  

• Risut haketetaan ja ne siirtyvät rekoilla hakelämpölaitoksiin poltettavaksi energiaksi.

Tiesitkö 
muuten?

https://www.lounavoima.fi/
https://www.lounavoima.fi/


Tehtävä 2

Mainitsimme jo aiemmin, että kehitämme jätehuoltoa. Mitä kummaa? Roska on roskaa, 
piste! Vai onko sittenkään?

Me näemme kaikki roskat mahdollisuuksina. Kotona sinulla on mahdollisuus lajitella niin 
hyvin kuin osaat, ja meillä on mahdollisuus pohtia, mitä jäljelle jääneestä voisi vielä hyö-
dyntää materiaalina.

Tutkimme ja kehitämme tällä hetkellä poistotekstiilin jalostusta, sillä tekstiili on yksi ros-
kapusseista löytyvä hyödynnettävissä oleva raaka-aine. Poistotekstiiliä ovat käyttökelvotto-
mat, kuivat ja puhtaat vaatteet sekä kodintekstiilit, kuten

• takit, housut, hameet ja paidat 
• lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat 

Keräämme poistotekstiiliä lajitteluasemillamme. Tekstiilin tuominen keräykseen on asuk-
kaille maksutonta. Voit katsoa lisätietoa täältä.

Mutta entäpä ne sellaiset vaatteet, jotka ovat vielä käyttökelpoisia? Mihin ne kannattaa vie-
dä ja mihin ne lopulta päätyvät? MOT tutki ja koosti aiheesta tietoa.

•  MOT: Käytetyn vaatteen jäljillä (28 min)

Katso MOTin video ja pohdi seuraavia kysymyksiä. Kirjoita tai tee lyhyt 
video pohdinnastasi.

Tämän tehtävän voi tehdä luokassa keskustellen tai yksilötehtävänä. Yksilötehtävänä kir-
joita lyhyt pohdinta videosta katsomisen jälkeen.

• Miten voisit itse vaikuttaa siihen, etteivät sinun vaatteesi päädy jätteeksi tai lahjoituk-
sen kautta vaikkapa Afrikkaan?

• Missä kohdassa voisit valita toisin? Vaatteen ostohetkellä vai jossain kohtaa sen jäl-
keen?

Lisätietoa vaatteiden matkasta 
raaka-aineesta vaatekaappeihimme:

Verta, hikeä ja t-paitoja 
dokumenttisarja, Yle Areena 

8 jaksoa, a' 28 min

Dokumenttisarjan esittelysivu 
(lukuaika 8 min).

https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/poistotekstiilit-keraykseen/
https://areena.yle.fi/1-50278158
https://areena.yle.fi/1-50183627
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/02/03/verta-hikea-ja-t-paitoja-nayttaa-mita-paljastuu-halvan-vaatteen-nurjalta?ref=ohj-articles

