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LAJITTELUASEMAA
UTÖSTÄ YLÄNEELLE

LSJH:n jäteasioiden ja
kierrätyksen ammattilaiset
palvelevat sinua seuraavissa
toimipaikoissa:

Korvenmäen jätekeskuksen lajitteluasema
Helsingintie 541, Salo
Puh. Pyhäranta
02 727 6803
Ma–pe klo 7–19. Lisäksi huhti–toukokuussa
ja syys–lokakuussa
arkilauantaisin
Pyhäranta
klo 9–16.30 sekä
kesä–elokuussa joka kuuLaitila
kauden viimeinen arkilauantai klo 9–16.30.
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Topinojan jätekeskuksen lajitteluasema
Pitkäsaarenkatu 7, Turku
Puh. 020 728 2130
Ma�–pe klo 6.30�–21. Lisäksi huhti–toukokuussa ja syys–lokakuussa arkilauantaisin
klo 9–16.30 sekä kesä–elokuussa joka kuukauden viimeinen arkilauantai klo 9–16.30.

1

Laitila
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Isosuon jätekeskuksen lajitteluasema
Isosuontie 137, Raisio
Puh. 020 728 2150
Ma klo 11.30–19, ti�–pe klo 9.30�–17. Lisäksi
huhti–lokakuussa joka kuukauden
ensimmäinen arkilauantai klo 9–16.30.
Rauhalan jätekeskuksen lajitteluasema
Sydmontie 173, Parainen
Puh. 020 728 2160
Ma klo 11.30–�19, ti�–pe klo 9.30�–17. Lisäksi
huhti-lokakuussa joka kuukauden
ensimmäinen arkilauantai klo 9–16.30.
Auranmaan lajitteluasema
Aurantie 518, Aura (Tarvasjoki)
Puh. 020 728 2190
Ti ja to klo 11–18. Lisäksi huhti–lokakuussa
joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai
klo 10–15.
Houtskarin lajitteluasema
Näsbyntie 86, Houtskari
Puh. 0200 47470
Huhti–lokakuussa to klo 15–16.45 sekä joka
kuukauden viimeinen arkilauantai
klo 9.45–12.45. Marras–maaliskuussa joka
kuukauden viimeinen arkitorstai klo 15–16.45.
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Vaarallisen jätteen
vastaanottopaikat

MUUT VASTAANOTTOPAIKAT
• Turun Ekotori
Rieskalähteentie 74, Turku
Ma–pe 8–18, la 10–15
• Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Karvataskunkatu 3, Turku
Ma–to 7.30–16, pe 7.30–15
• Tramel Oy Kaarina
Asianajajankatu 2–4, Kaarina
Ma–pe klo 8–16
• Kierrätyskeskus Kisälli
Teollisuuskuja 2 A, Lieto
Ma, ke, to 9–16, ti 9–18
(heinäkuussa 9–16), pe 9–15
• Ekotavaratalo EkOte
Louhimontie 4, Raisio
Ma–pe klo 9–17

Yläneen lajitteluasema
Oripääntie 169, Pöytyä
Puh. 040 515 6199
To klo 14–19. Lisäksi huhti–lokakuussa
joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai
klo 10–15.

LSJH:N KIERTÄVÄT KERÄYKSET
Aikataulut: www.lsjh.fi, puh. 0200 47470
• Pop up -lajitteluasema.
• Pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira.
• Saariston romunkeräys.

Korppoon lajitteluasema
Strömmantie 12, Korppoo
Puh. 0200 47470
Ke klo 14.30–18. Lisäksi huhti–lokakuussa
pe klo 10–13 ja joka kuukauden
ensimmäinen arkilauantai klo 10–13.

LSJH:N LAJITTELUASEMAT
Max. 50 kg/l kotitalouksilta maksutta.

Kemiönsaaren lajitteluasema
Storkärrintie 99, Genböle
Puh. 0200 47470
To klo 13–18. Lisäksi huhti–lokakuussa
ti klo 10–15 sekä joka kuukauden viimeinen
arkilauantai klo 10–15 ja heinä–elokuussa
su klo 14–18.

Paimion lajitteluasema
Muurassuontie 4, Rivonmäki
Puh. 0200 47470
Ma ja ke klo 11–18. Lisäksi huhti–lokakuussa pe klo 8–15 ja joka kuukauden
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15.
Perniön lajitteluasema
Katajarannantie 7, Perniö
(jätevedenpuhdistamo)
Puh. 0200 47470
Ke klo 13–18. Lisäksi huhti–lokakuussa
joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai
klo 10–15.

Mörttilän lajitteluasema, Utö
Aukioloajat Utön kaupan ilmoitustaululla.

Poistotekstiilit
keräykseen

Huom! Eivät ota vastaan lääkkeitä.

Sähkölaitteiden
vastaanottopaikat
Kuluttajalaitteet vastaanotetaan maksutta.
LSJH:n lajitteluasemat (lista vasemmalla)
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LSJH:n poistotekstiilihalli
Hiidenkatu 9, Turku (käynti
Ristinpaltankadun puolelta), halli 5
Ma–pe klo 9–15
Puh. 040 674 2680
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Kodin poistotekstiilejä voit tuoda maksutta
myös lajitteluasemille (ei Utö) sekä Akseli
Kiinteistöpalvelut Oy:n vastaanottoon (ks.
tiedot oikealla).
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Kemiönsaari

UTÖ
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LSJH:n sopimuskumppanit (tiedot yllä)
Kierrätyskeskus Kisälli
Turun Ekotori, Rieskalähteentie 74
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Sähkölaiteromua vastaanottavat
myös monet kierrätyskeskukset ja
suuremmat sähkölaitteita myyvät liikkeet.
Kaikki vastaanottopaikat: www.kierratys.info

KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

UTÖ

KIINTEISTÖJEN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS
KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

www.lsjh.fi
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Pienempi kuorma huomiselle.

KIINTEISTÖJEN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

@lounaissuomenjatehuolto

www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi
Sähköinen asiointi
•
•
•
•

jätekeskusten palveluista ja jätteiden vastaanotosta
lajitteluohjeista
kiertävien keräysten aikatauluista
kodin jätehuollon järjestämisestä

Kysy meiltä esimerkiksi
0200 47470 ma–pe 9–15 (pvm/mpm)
asiakaspalvelu@lsjh.fi, www.lsjh.fi
Asiakaspalvelu
Kuormakatu 17, 20380 Turku
Helsingintie 541, 24100 Salo
Toimistot

Tilaa
maksutonta
jäteneuvontaa
omaan
tilaisuuteesi!

LAJITTELUOHJEET
Tammikuu 2020

Lisää
lajitteluohjeita
www.lsjh.fi/abc

Kodin jätteiden lajittelu
KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN
POLTTOKELPOINEN JÄTE

BIOJÄTE

Päivittäiset kierrätyskelvottomat jätteet, kuten
• likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset
• ruokajäte ja kasvien osat,
ellei biojätettä kerätä erikseen
• hygieniatuotteet, kuten vaipat ja terveyssiteet
• kissanhiekka ja lemmikkien kuivikkeet
• siivousjätteet, kuten pölynimurin pussit
• muoviesineet, kuten ämpärit ja lelut
• astiat, toimistotarvikkeet,
pehmolelut ym. tavarat
• vaatteet ja kengät
• kukkamulta

•
•
•
•
•
•
•

Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen.

ruoantähteet
hedelmien ja vihannesten kuoret
kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
talouspaperit ja lautasliinat
pilaantuneet elintarvikkeet
kalanruodot ja pienet luut
kasvinosat ja kuihtuneet kukat (ei multaa)

Valuta liemet. Pakkaa maatuvaan kääreeseen,
kuten sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin.
Ellei käytössä ole kompostoria tai
biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen.

KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN, RINKI-EKOPISTEESEEN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN
METALLI

LASIPAKKAUKSET

PAPERI

• huuhdellut säilyketölkit ja
metallipurkit
• pantittomat juomatölkit
• alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• vanhat kattilat ja paistinpannut
• aterimet, sakset, ruuvit, naulat
ym. pienet metalliesineet
• tyhjät, paineettomat aerosolitölkit
• tyhjät maalipurkit

Ainoastaan pakkauslasia
• lasipurkit ja -pullot

•
•
•
•
•
•

Käytetään
uusien
metallituotteiden
valmistukseen.

MUOVIPAKKAUKSET
• elintarvikkeiden muoviset
pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
leviterasiat sekä leikkele-, juustoja valmisruokapakkaukset
• pesuaine-, shampoo- ja
saippuapakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit –
mieluiten litistettyinä
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• styroksipakkaukset

Ei PVC-muovia.
Lajittele rikkinäiset
muoviesineet ja
likaiset muovipakkaukset
polttokelpoiseen
jätteeseen.

Poista korkit ja kannet, huuhtele
likaiset pakkaukset.
Lajittele kaikki muut
lasit, kuten rikkinäiset
astiat ja ikkunalasi
polttokelpoiseen
jätteeseen.

Käytetään uuden
pakkauslasin
valmistukseen.

sanoma- ja aikakauslehdet
mainosposti ja esitteet
kirjekuoret
kopio- ja piirustuspaperi
tuote- ja puhelinluettelot
pehmeäkantiset kirjat ja kirjat,
joista on poistettu
kovat kannet

•
•
•
•
•
•
•
•

maito- ja mehutölkit
kartonkiset elintarvikepakkaukset
muro-, keksi- ja makeispaketit
paperipussit ja -kassit
pizzalaatikot ja munakennot
WC- ja talouspaperirullien hylsyt
juomien ym. monipakkauskääreet
pahvilaatikot

Huuhtele ja valuta
kuivaksi. Litistä ja
pakkaa sisäkkäin.
Käytetään
sanomalehtipaperin
valmistukseen.

VIEDÄÄN ITSE VASTAANOTTOPAIKKOIHIN
SÄHKÖLAITTEET

SUURET ESINEET

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

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

Materiaalit menevät kierrätykseen
ja turvalliseen käsittelyyn.

KARTONKIPAKKAUKSET

Käytetään
hylsykartongin
valmistukseen.

POISTOTEKSTIILIT
Vastaanotetaan kotitalouksilta maksutta. Ks. vastaanottopaikat:
www.lsjh.fi/poistotekstiilit.
Kuivat ja puhtaat, käyttökelvottomat
vaatteet ja kodintekstiilit, kuten
• takit, housut, hameet ja paidat
• lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat

Ei alusvaatteita, sukkia, tyynyjä,

Kierrätyskeskukset ottavat vastaan
käyttökelpoisia huonekaluja.

peittoja, pehmusteita, mattoja, vöitä,
laukkuja tai kenkiä eikä kosteita,
homeisia, ötökkäisiä tai voimakkaan
hajuisia tekstiilejä. Lajittele nämä
jätteet polttokelpoiseen jätteeseen.

Materiaalit menevät kierrätykseen
ja energiaksi.

Pakkaa suljettuun
muovipussiin.

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

Toimitetaan
lajittelun kautta
uusiokäyttöön,
kierrätykseen ja
energiaksi.

Käytetään
uusiomuovituotteiden
valmistuksessa ja energiana.

VAARALLINEN JÄTE

PIHASIIVOUSJÄTTEET

RAKENNUSJÄTTEET

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

Omaan kompostoriin tai
erikseen lajiteltuna jätekeskuksiin
tai lajitteluasemille
• risut ja oksat
• lehdet ja haravointijäte
• puhdas hiekoitushiekka
Pihasiivousjätettä ei saa laittaa
kodin jäteastioihin ylipainon ja
rikkoutumisvaaran vuoksi. Hiekka
ja märkä puutarhajäte haittaavat
käsittelylaitosten toimintaa.

Vie erikseen lajiteltuina jätekeskuksiin
tai lajitteluasemille
• puhdas, pintakäsitelty, 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

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

Käsitellään vaarallisten jätteiden
käsittelylaitoksissa.

Käytetään viherrakentamisessa
ja energiana.

Materiaalit menevät pääosin kierrätykseen ja energiaksi.

Pienempi kuorma huomiselle.

Tammikuu 2020

