
جمع النفایات الخطرة 
نجمع الكمیات التي تصل إلى ٥۰ كجم/لتر مجاًنا من المنازل.
مراكز معالجة النفایات ومحطات الفرز: راجع القائمة على الیسار

نقاط الجمع األخرى: 
Kaarinan kierrätyskeskus (مركز إعادة تدویر)

20780 Kaarina ،Koristontie 1
الھاتف: ٦۲۰۰ ۲۷۹ ۰۱۰

من االثنین إلى الجمعة من الساعة ۹ ص إلى ٦ م
www.ekokaarina.net

Kierrätyskeskus Kisälli (مركز إعادة تدویر)
Lieto 21420 ،Teollisuuskuja 2 A

الھاتف: ۳۳۹۲ ٤۸۷۳ ۰۲
أیام االثنین واألربعاء والخمیس من الساعة ۹ ص إلى ٤ م
وأیام الثالثاء من الساعة ۹ ص إلى ٦ م، وأیام الجمعة من 

الساعة ۹ ص إلى ۳ م
www.lieto.fi/kierratyskeskus

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

الھاتف: ٥۳۰۰ ۷۰۰ ۰٤٤
من االثنین إلى الجمعة من الساعة ۸ ص إلى ٦ م، ویوم 

السبت من الساعة ۹ ص إلى ۲ م
www.raisionekotori.fi

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

الھاتف: ۷٤۰٥ ۷۰۰ ۰٤٤
من االثنین إلى الجمعة من الساعة ۸ ص إلى ٦ م، ویوم 

السبت من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م
www.turunekotori.fi

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy خدمة الجمع من
Turku 20610 ،Karvataskunkatu 1

من االثنین إلى الخمیس من الساعة ۷:۳۰ ص إلى ٤ م، ویوم 
الجمعة من الساعة ۷:۳۰ ص إلى ۳ م

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

الھاتف: ۰۲۰۰ ٤۷٤۷۰، راجع أیًضا مجلة العمالء

جمع األجھزة الكھربائیة
نقبل األجھزة االستھالكیة مجاًنا.

مراكز معالجة النفایات ومحطات الفرز: راجع القائمة 
على الیسار

 :LSJH األطراف المتعاقدة مع شركة
Kierrätyskeskus Kisälli

Turun Ekotori
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

> راجع العناوین أعاله
كما ُتقبل خردة األجھزة الكھربائیة من قبل العدید من 

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

 www.kierratys.info

محطة Auranmaa للفرز 
Aura ،Aurantie 518، الھاتف: ۲۱۹۰ ۷۲۸ ۰۲۰

االثنین والخمیس من الساعة ۱۲ ص إلى ۷ م من شھر أبریل إلى 
شھر أكتوبر: من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل 

شھر، باستثناء أیام العطالت

محطة Houtskär للفرز 
Houtskär ،Näsbyvägen 86، الھاتف: ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰

من شھر أبریل إلى شھر أكتوبر: یوم الثالثاء من الساعة ۳ م إلى 
٤:٤٥ م، ومن الساعة ۹:٤٥ ص إلى ۱۲:٤٥ م آخر یوم سبت من 
كل شھر، باستثناء أیام العطالت من شھر نوفمبر إلى شھر مارس: 
باإلبالغ مسبًقا فقط. یجب وصول الطلبات بحلول یوم الجمعة من 

األسبوع السابق.

محطة Kimitoön للفرز 
Storkärrsvägen 99، Genböle، الھاتف: ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰
یوم الخمیس من الساعة ۱۳ ص إلى ٦ م من شھر أبریل إلى شھر 

أكتوبر: یوم االثنین من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م، ومن الساعة
۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل شھر، باستثناء أیام العطالت

محطة Korpo للفرز 
Korpo ،Strömmavägen 12، الھاتف: ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰ 

یوم األربعاء من الساعة ۲:۳۰ م إلى ٦ م من شھر أبریل إلى شھر 
أكتوبر: یوم الجمعة من الساعة ۱۰ ص إلى ۱ م، ومن الساعة ۱۰ 

ص إلى ۱ م أول یوم سبت من كل شھر، باستثناء أیام العطالت

محطة Paimio للفرز
Rivonmäki ،Muurassuontie 4، الھاتف: ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰

من الثالثاء إلى األربعاء من الساعة ۱۲ ص إلى ۷ م ص إلى 
۱ م من شھر أبریل إلى شھر أكتوبر: یوم الجمعة من الساعة ۹ 

ص إلى ٤ م ومن الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل 
شھر، باستثناء أیام العطالت

محطة Perniö للفرز
Perniö ،Katajarannantie 7، الھاتف: ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰
یوم األربعاء من الساعة ۳ م إلى ٦ م من شھر أبریل إلى شھر 

أكتوبر: من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل شھر، 
باستثناء أیام العطالت

محطة Yläne للفرز 
Pöytyä ،Oripääntie 169، الھاتف: ٦۱۹۹ ٥۱٥ ۰٤۰
یوم الخمیس من الساعة ۲ م إلى ۷ م من شھر أبریل إلى شھر 

أكتوبر: من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل شھر، 
باستثناء أیام العطالت

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

Aaro Kantonen :مسؤول المحطة
الھاتف: ٤٤۷ ٥۹۱ ۰٤۰۰

محطة Siira المتنقلة للفرز
Siira ھي سیارة لجمع النفایات تعمل على خدمة المناطق الریفیة. 
وھي تقبل على سبیل المثال مخلفات البناء والتنظیف مقابل رسوم.

www.lsjh.fi :یمكنك التعرف على المحطات والمواعید من خالل
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المكاتب:  
 20380 Turku ،Kuormakatu 17
24100 Salo ،Helsingintie 541

رقم خدمة العمالء ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰ 
من االثنین إلى الجمعة من الساعة ۹ ص

(inf/mcf) إلى ۳ م
یمكنك استشارتنا فیما یلي:  

خدمات مركز معالجة النفایات والتخلص من النفایات  •
تعلیمات الفرز  •

مواعید سیارات الجمع  •
إدارة النفایات المنزلیة  •

 asiakaspalvelu@lsjh.fi
 www.lsjh.fi

ینایر ۲۰۱۷

ُتقدم نصائح التخلص من النفایات مجاًنا. 
ُیسعد مستشارو شركة lsjh إلقاء الندوات في المناسبات المختلفة! الھاتف: ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰ أو

asiakaspalvelu@lsjh.fi :البرید اإللكتروني

تعلیمات 
الفرز

TAKAKANSI

مركز Topinoja لمعالجة النفایات 
 Turku ،Pitkäsaarenkatu 7

الھاتف: ۲۱۳۰ ۷۲۸ ۰۲۰
من االثنین إلى الجمعة من الساعة ٦:۳۰ ص إلى ۹ م
من شھر أبریل إلى شھر أكتوبر: من الساعة ۱۰ ص

إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل شھر، باستثناء أیام العطالت

ُیسعد خبراء التخلص من النفایات وإعادة التدویر 
مساعدتك في المواقع التالیة:

مركز Korvenmäki لمعالجة النفایات
 Salo ،Helsingintie 541

الھاتف: ٦۸۰۳ ۷۲۷ ۰۲
یوم االثنین من الساعة ۷ ص إلى ۷ م، ومن یوم الثالثاء إلى 
الجمعة من الساعة ۷ ص إلى ٥ م من شھر أبریل إلى شھر 

أكتوبر: من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل شھر، 
باستثناء أیام العطالت (لكمیات النفایات األقل من ٤ م۳)

مركز Isosuo لمعالجة النفایات
Raisio ،۱۳۷ Isosuontie

الھاتف: ۲۱٥۰ ۷۲۸ ۰۲۰
یوم االثنین من الساعة ۱۱:۳۰ ص إلى ۷ م، ومن یوم الثالثاء 
إلى الجمعة من الساعة ۹:۳۰ ص إلى ٥ م من شھر أبریل إلى 

شھر أكتوبر: من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل 
شھر، باستثناء أیام العطالت

مركز Rauhala لمعالجة النفایات
Pargas ،Sydmovägen 173

الھاتف: ۲۱٦۰ ۷۲۸ ۰۲۰
یوم االثنین من الساعة ۱۱:۳۰ ص إلى ۷ م، ومن یوم الثالثاء 
إلى الجمعة من الساعة ۹:۳۰ ص إلى ٥ م من شھر أبریل إلى 

شھر أكتوبر: من الساعة ۱۰ ص إلى ۳ م آخر یوم سبت من كل 
شھر، باستثناء أیام العطالت
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مراكز معالجة النفایات ومحطات الفرز
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www.lsjh.fi  تخفیف األعباء عن عالم الغد.
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عملیات نقل نفایات تنظمھا البلدیة 

عملیات نقل نفایات ینظمھا مالك العقار

KIMITOÖN

PARGAS



تخفیف األعباء عن عالم الغد.

العلب والصفائح المعدنیة المغسولة  •
علب المشروبات غیر القابلة إلعادة االستخدام  •

صواني األلمنیوم والرقائق المعدنیة  •
األغطیة المعدنیة وأغطیة الزجاجات  •

القدور والمقالي المستعملة  •
علب األیروسول المضغوطة الفارغة  •

علب الطالء الفارغة  •

حاویات المناطق السكنیة، نقاط RINKI ECOPOINTS أو نقاط إعادة التدویر

حاویات المناطق السكنیة

تنقل ھذه المواد إلى نقاط التجمیع (راجع العناوین الواردة بالصفحة الخلفیة من ھذا الدلیل)

فرز النفایات المنزلیة

الحاویات الزجاجیة فقط:  •
الزجاجات والبرطمانات  •

تزال جمیع األغطیة. وتغسل األواني المتسخة

جمیع األنواع األخرى من الزجاج یجب فرزھا 
مع النفایات القابلة لالحتراق/المختلطة أو نقلھا إلى 

محطة الفرز.

ُتستخدم لتصنیع 
الحاویات الزجاجیة

الجدیدة.

النفایات الیومیة مثل:
أدوات التنظیف، مثل أكیاس المكانس الكھربائیة  •

الحفاضات والمنتجات الصحیة األخرى  •
المالبس واألحذیة  •

األكیاس البالستیكیة واللفائف إذا لم تجمع بشكل منفصل  •
الورق المقوى والورق العادي المتسخ  •

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

فضالت القطط وفرش الحیوانات األلیفة  •
الطین المستخدم للزھور  •

مخلفات الطعام والنباتات إذا لم تجمع بشكل منفصل  •

بقایا الطعام  •
الفواكھ و الخضروات والطبقات الخارجیة والقشور  •

أكیاس القھوة والشاي مع أوراق الترشیح  •
المناشف الورقیة والمنادیل  •

شوك السمك والعظام  •
الزھور الذابلة وأجزاء النبات (بدون الطین)   •

مواد التغلیف الورقیة أو األغلفة األخرى
القابلة للتحلل.

عندما ال تتوفر حاویة للسماد أو للنفایات
العضویة، یجب فرز النفایات العضویة، 

مع النفایات القابلة لالحتراق/المختلطة.

یمكن نقل النفایات االستھالكیة إلى نقاط التخلص من 
األجھزة الكھربائیة مجاًنا.

الثالجات، المواقد، الغساالت  •
أجھزة التلفاز، أجھزة االستریو، أجھزة الكمبیوتر  •

األجھزة اإللكترونیة الصغیرة، مثل الھواتف،   •
وماكینات الحالقة، والخالطات الكھربائیة وغیرھا.

المصابیح العادیة، ومصابیح الفلوریسنت   •
والمصابیح الموفرة للطاقة 

ُیعاد تدویرھا كمواد والتخلص منھا بشكل آمن.

توضع في حاویة السماد أو تفرز بشكل منفصل 
وتنقل لمراكز معالجة النفایات أو محطات الفرز:

فروع األشجار  •
أوراق األشجار وبقایا التجریف  •

الحصى النظیف   •
مخلفات الحدائق تكون ثقیلة جًدا بالنسبة لحاویات 

النفایات المنزلیة ویمكن أن تكسر الحاویة. الرمال 
ومخلفات الحدائق الرطبة ُتعد أیًضا ضارة لمحطة 

تولید الطاقة من النفایات.

للتعرف على الرسوم وتعلیمات الفرز: 
www.lsjh.fi أو الھاتف. ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰

ُتستخدم في الحدائق وإنتاج الطاقة.

تفرز بشكل منفصل وتنقل لمراكز معالجة النفایات أو 
محطات الفرز:

الخشب النظیف، أو المعالج أو الُمشرب  •
النفایات الكبیرة المناسبة للحرق  •

زجاج النوافذ  •
ألواح الجبس  •

الطوب والخرسانة  •
مخلفات التربة والنفایات المعدنیة  •

لفافات القار المستخدمة على األسطح  •
المخلفات النھائیة (مكب النفایات سابَقا)  •

األسبستوس (المعبأ الذي یحمل الملصقات  •
المناسبة)

للتعرف على الرسوم وتعلیمات الفرز: 
www.lsjh.fi أو الھاتف. ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰

عادة ما ُیعاد تدویرھا كمواد واستخدامھا في إنتاج الطاقة.

الصحف والمجالت  •
المواد اإلعالنیة  •

المغلفات  •
ورق التصویر والمذكرات  •

أدلة الھاتف  •
الكتب التالفة (منزوعة األغلفة)  •

ُتستخدم إلنتاج ورق الصحف.

علب الحلیب والعصیر المصنوعة من الورق المقوى  •
علب األیس كریم المصنوعة من الورق المقوى  •

علب الحبوب والبسكویت والحلویات  •
األطباق واألغلفة التي تستخدم لمرة واحدة  •

عبوات البیض المصنوعة من الورق المقوى   •
وبكرات الورق  

أكیاس السكر والدقیق  •
الصنادیق المصنوعة من الورق المقوى  •

ُتغسل وتترك لتجف. 
ُتضغط وتكدس. 

ُتستخدم
إلنتاج
بكرات
الورق.

النفایات القابلة لالحتراق/المختلطة

تفرز بشكل منفصل وتنقل لمراكز معالجة النفایات 
أو محطات الفرز:

األغراض المعدنیة الكبیرة  •
المراتب والمفروشات  •

المراحیض والبالوعات  •

للتعرف على الرسوم وتعلیمات الفرز: 
www.lsjh.fi أو الھاتف. ٤۷٤۷۰ ۰۲۰۰

یجب أن ینقل األثاث الصالح لالستعمال لمركز 
إعادة تدویر األثاث.

عادة ما ُیعاد تدویرھا كمواد واستخدامھا في إنتاج 
الطاقة.

توصیل النفایات الخطرة للتخلص منھا. 
تجمع الكمیات التي تصل إلى ٥۰ كجم/لتر مجاًنا من المنازل.

الدھانات والورنیش والغراء والمذیبات  •
الزیوت والنفایات الزیتیة وسوائل السیارات  •

المواد الكیمیائیة التي تحمل رمز الخطر  •
المركمات والبطاریات   •

(یمكن أیًضا أن ُتعاد إلى المتاجر)  
األدویة، وموازین الحرارة التي تحتوي على  •
الزئبق (یمكن أیًضا إعادتھا إلى الصیدلیات)  
اسطوانات الغاز المخصصة لالستخدام لمرة  •
واحدة (اسطوانات الغاز التي ُیعاد استخدامھا  

یمكن أن ُتعاد إلى البائع)  
األلعاب الناریة واألسلحة والخراطیش:   •

یرجى االتصال بالشرطة  
یتم التخلص منھا في محطات معالجة النفایات الخطرة.

النفایات العضویة

عبوات الورق المقوىالمعادن الورق األواني الزجاجیة

مخلفات الحدائقمخلفات البناء النفایات كبیرة الحجماألجھزة الكھربائیة

الحاویات البالستیكیة

المنسوجات التالفة النفایات الخطرة

تستخدم إلنتاج الغاز الحیوي واألسمدة. تستخدم في التدفئة المركزیة وتولید الكھرباء.

ُتستخدم لتصنیع
المنتجات
المعدنیة
الجدیدة.

المزید من المزید من المزید من 
تعلیمات الفرز علىتعلیمات الفرز علىتعلیمات الفرز على

www.lsjh.fi/en/www.lsjh.fi/en/www.lsjh.fi/en/
abcabcabc

تقبلھا بعض نقاط ecopoints Rinki، فضالً 
عن مراكز معالجة النفایات ومعظم محطات الفرز. 

الحاویات البالستیكیة المنزلیة النظیفة والجافة:
حاویات األطعمة البالستیكیة  •

األكیاس البالستیكیة المخصصة للحمل، وغیرھا   •
من األكیاس البالستیكیة األخرى واألغلفة  

الزجاجات والحاویات والعلب البالستیكیة،   •
– مضغوطة إن أمكن  

عبوات المنظفات ومستحضرات التجمیل  •

عندما ال تتوفر حاویة بالستیكیة للجمع یجب فرز 
الحاویات البالستیكیة مع النفایات القابلة لالحتراق/

المختلطة.
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ت حول جمع الحاویا
لمزید من المعلوما

ُتستخدم إلنتاج المنتجات الُمعاد تدویرھا وتولید الطاقة

ُتقبل من األسر في مراكز معالجة النفایات ومعظم 
محطات الفرز.

المالبس الجافة والمنسوجات المنزلیة غیر الصالحة 
لالستعمال، مثل: 

المعاطف والسراویل والتنانیر والقمصان  •
أغطیة الفراش والمناشف ومفارش المائدة  •

ال تشمل السجاد واألحذیة والحقائب واألحزمة 
والمالبس الداخلیة والوسائد والبطانیات والبطانات.
یجب أن تصنف ھذه األغراض مع النفایات القابلة 

لالحتراق/المختلطة.

ُتسلم بعد الفرز إلعادة االستخدام أوإعادة التدویر وإنتاج 
الطاقة.


