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Kimitoöns sorteringsstation 
Storkärrsvägen 99, Genböle
Tfn 0200 47470
Tors kl. 13–18. Dessutom i april–oktober 
tis kl. 10–15 samt den sista helgfria 
lördagen i månaden kl. 10–15 och i juli–
augusti sön kl. 14–18.

Korpo sorteringsstation 
Strömmavägen 12, Korpo. Tfn 0200 47470.
Ons kl. 14.30–18. Dessutom i april–oktober 
fre kl. 10–13 och den första helgfria 
lördagen i månaden kl. 10–13. 

Pemar sorteringsstation 
Muurassuontie 4, Rivonmäki
Tfn 0200 47470
Mån och ons kl. 11–18. Dessutom i april–
oktober fre kl. 8–15 och den första helgfria 
lördagen i månaden kl. 10–15.

Bjärnå sorteringsstation 
Katajarannantie 7, Bjärnå 
(avloppsreningsverket). Tfn 0200 47470.
Ons kl. 13–18. Dessutom i april–oktober 
den första helgfria lördagen i månaden 
kl. 10–15.

Yläne sorteringsstation 
Oripääntie 169, Pöytis. Tfn 040 515 6199.
Tors kl. 14–19. Dessutom i april–oktober 
den första helgfria lördagen i månaden
kl. 10–15.

Mörttilä sorteringsstation, Utö  
Öppettiderna finns på Utö Handels 
anslagstavla.
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Sorteringsstationen vid Toppå 
avfallscentral
Långholmsgatan 7, Åbo. Tfn 020 728 2130.
Mån–fre kl. 6.30–21. Dessutom i april–maj 
och september–oktober helgfria lördagar 
kl. 9–16.30 samt i juni–augusti den sista 
helgfria lördagen i månaden kl. 9–16.30.

Sorteringsstationen vid Korvenmäki 
avfallscentral
Helsingintie 541, Salo. Tfn 02 727 6803.
Mån–fre kl. 7–19. Dessutom i april–maj 
och september–oktober helgfria lördagar 
kl. 9–16.30 samt i juni–augusti den sista 
helgfria lördagen i månaden kl. 9–16.30.

LSJH:s proffs i avfallsärenden 
och återvinning betjänar dig vid 
följande verksamhetsställen: 

Sorteringsstationen vid Isosuo 
avfallscentral
Isosuontie 137, Reso. Tfn 020 728 2150.
Mån kl. 11.30–19, tis�–fre kl. 9.30�–17. 
Dessutom i april–oktober den första 
helgfria lördagen i månaden kl. 9–16.30.

Sorteringsstationen vid Rauhala 
avfallscentral
Sydmovägen 173, Pargas. Tfn 020 728 2160 .
Mån kl. 11.30�–19, tis�–fre kl. 9.30–17. 
Dessutom i april–oktober den första 
helgfria lördagen i månaden kl. 9–16.30.

Auranmaa sorteringsstation 
Aurantie 518, Aura (Tarvasjoki)
Tfn 020 728 2190
Tis och tors kl. 11–18. Dessutom i april–
oktober den första helgfria lördagen i 
månaden kl. 10–15.

Houtskär sorteringsstation 
Näsbyvägen 86, Houtskär. Tfn 0200 47470.
I april–oktober tors kl. 15–16.45 samt den 
sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45–
12.45. I november–mars den sista helgfria 
torsdagen i månaden kl. 15–16.45.
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Konsumentapparater mottas utan avgift.

Avfallscentraler och sorteringsstationer

LSJH:s avtalspartners
Återvinningscentral Kisälli, Lundo
Åbo Ekotorg, Rieskalähdevägen 74
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy, Åbo

Elskrot mottas även vid många återvinnin-
gscentraler och vid de större affärerna som 
säljer elapparater.

Alla mottagningsplatser: www.kierratys.info

för elapparater
Mottagningsplatser
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SORTERINGSSTATIONER

FRÅN UTÖ TILL YLÄNE
LSJH:S SORTERINGSSTATIONER
Gratis för hushåll upp till 50 kg/liter.

LSJH:S AMBULERANDE INSAMLINGARNA
Tidtabeller: www.lsjh.fi, tfn 0200 47470
• Pop up -sorteringsstationen
• Siira – sorteringsstationen på hjul
• Skärgårdens skrotsinsamling

ÖVRIGA MOTTAGNINGSPLATSER
• Åbo Ekotori

Rieskalähdevägen 74, Åbo
Mån–fre kl. 8–18, lör kl. 10–15

• Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Karvataskugatan 3, Åbo
Mån–tors kl. 7.30–16, fre kl. 7.30–15

• Tramel Oy S:t Karins
Asianajajankatu 2–4, S:t Karins
Mån–fre kl. 8–16

• Återvinningscentral Kisälli
Teollisuuskuja 2 A, Lundo
Mån, ons, tors kl. 9–16, tis kl. 9–18
(i juli kl. 9–16), fre kl. 9–15

• Ekovaruhuset EkOte
Louhimontie 4, Reso
Mån–fre kl. 9–17

Tar inte emot mediciner.

för farligt avfall
Mottagningsplatser
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LSJH:s hall för avlagda textilier
Hiisigatan 9, Åbo (ingång från 
Korshällsgatans sida), hall 5
Mån–fre kl. 9–15
Tfn 040 674 2680

Hemmets avlagda textilier mottas avgiftsfritt 
också vid sorteringsstationerna (inte Utö) 
och vid Akseli Kiinteistöpalvelut Oy.

Avlagda textilier

till insamling

Vi belastar morgondagen mindre. www.lsjh.fi  
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LSJH.fi

SALO
@lounaissuomenjatehuolto

Kontor  

Lastgatan 17, 20380 Åbo
Helsingintie 541, 24100 Salo

Kundtjäst

0200 47470 mån–fre kl. 9–15 (lna/msa)
kundtjanst@lsjh.fi, www.lsjh.fi

Fråga oss om t.ex.

• avfallscentralernas tjänster och mottagning av avfal
• sorteringsinstruktioner
• tidtabeller för insamlingar på hjul 
• hur hushållets avfallshantering ordnas 

E-tjänst

www.lsjh.fi/e-tjanster

Beställ avgiftsfri 
miljörådgivning 

till din 
tillställning!



För dem separat sorterade till  
avfallscentralerna eller sorterings- 
stationerna
• stora metallföremål
• madrasser och möbler
• wc-stolar och lavoarer

Avgifter och sorteringsinstruktioner:
www.lsjh.fi eller tfn 0200 47470

Återvinningscentralerna tar emot
användbara möbler. 

Materialet går till återvinning och 
energiproduktion.

BYGGAVFALL

I den egna komposten eller separat
sorterat till avfallscentralerna eller
sorteringsstationerna
• kvistar och ris
• löv och räfsavfall
• ren halkbekämpningssand

På grund av övervikt och risk för
att avfallskärlet går sönder får 
städavfallet inte sättas i det egna 
avfallskärlet. Sand och blött träd-
gårdsavfall skadar också hanterings-
anläggningarnas verksamhet.

Avgifter och sorteringsinstruktioner:
www.lsjh.fi eller tfn 0200 47470

Används för grönbyggnad och 
energiproduktion.

STÄDAVFALL FRÅN GÅRDEN

Lämna in på mottagningen för farligt avfall.
Från hushållen utan avgift upp till 50 kilo eller liter
• målfärg, lim, lösningsmedel
• olja, oljigt avfall, bilvätskor
• kemikalier med farosymbol
• ackumulatorer och batterier
   (kan också returneras till försäljarna)
• mediciner och febertermometrar
   med kvicksilver (också till apoteken)
• gasflaskor för engångsbruk (övriga till försäljarna)
• sprängämnen, vapen och ammunition: 
   kontakta polisen

Behandlas i anläggningar för hantering av 
farligt avfall.

FARLIGT AVFALL

Packa in i en 
tillsluten plastpåse.

Materialet går 
till returanvändning, 
återvinning och 
energi.

Mottas från hushåll avgiftsfritt. 
Se mottagningsplatserna:
www.lsjh.fi/avlagda-textilier 
Torra och rena oanvändbara kläder 
och hemtextilier såsom
• rockar, byxor, kjolar och skjortor
• lakan, handdukar och borddukar

Ej underkläder, strumpor, dynor, 
täcken, stoppningar, mattor, bälten, 
väskor, skor eller fuktiga, mögliga, 
insektangripna eller kraftigt luktande 
textilier. Sortera dessa som brännbart 
avfall.

AVLAGDA TEXTILIER

För dem separat sorterade till avfallscen-
tralerna eller sorteringsstationerna
• rent, ytbehandlat och 
   tryckimpregnerat virke
• brännbart avfall
• fönsterglas
• gipsskivor
• tegel- och betongavfall
• jordmaterial
• bitumentakfilt
• slutavfall (f.d. deponiavfall)
• asbestavfall, förpackat och märkt

Avgifter och sorteringsinstruktioner:
www.lsjh.fi eller tfn 0200 47470

Materialet går företrädesvis till åter-
vinning och energiproduktion.

STORA FÖREMÅL

Konsumentapparater mottas utan 
avgift vid mottagningsplatserna
för elapparater.
• kylanläggningar, spisar, tvättmaskiner
• TV-apparater, stereon, ADB-utrus- 
   tning
• småelektronik, t.ex. telefoner,
   rakapparater och elvispar
• lampor, lysrör, LED- och
   lågenergilampor

Materialet går till återvinning och 
säker behandling.

ELAPPARATER

FÖR SJÄLV TILL MOTTAGNINGSPLATSERNA

Används för 
tillverkning av nya plastföremål 
samt energiproduktion.

• livsmedelsförpackningar i plast, 
   såsom yoghurtburkar, påläggsaskar
   och -förpackningar samt förpack- 
   ningar för färdigmat
• plastförpackningar för tvättmedel,
   schampo och tvål
• flaskor, kanistrar och burkar av plast
   – helst tillplattade
• plastkassar, -påsar och -omslag
• styroxförpackningar

Ej PVC-plast.
Sortera söndriga
platsföremål och 
smutsiga plast- 
förpackningar 
i brännbart
avfall.

PLASTFÖRPACKNINGAR

• mjölk- och saftförpackningar
• livsmedelsförpackningar i kartong
• fling-, kex- och sötsaksförpackningar
• papperspåsar och -kassar
• pizzalådor och äggkartonger
• hylsor från WC- och hushållspap- 
   persrullar
• multiförpackningar för drycker o.dyl.
• papplådor

Skölj och låt torka.
Platta till och packa
in i varandra.

Används för tillverk- 
ning av hylskartong.

KARTONGFÖRPACKNINGAR

• dagstidningar och tidskrifter
• reklampost och broschyrer
• kuvert
• kopierings- och ritpapper
• produkt- och telefonkataloger
• pocketböcker med mjuka pärmar
   samt böcker från vilka hårda
   pärmar har avlägsnats

Används för
tillverkning av
tidnings- 
papper.

PAPPER
Endast förpackningsglas
• glasburkar och -flaskor

Avlägsna korkar och lock,
skölj smutsiga förpackningar.

Sortera allt annat glas,
såsom söndriga kärl
och fönsterglas
i brännbart avfall.

Används för 
tillverkning av 
nytt förpack- 
ningsglas.

GLASFÖRPACKNINGAR

Används för 
tillverkning av 
nya metallpro-
dukter.

• sköljda konservburkar
   och metallburkar
• dryckesburkar utan pant
• aluminiumformar, -folie och -lock
• metallock, -kapsyler och tillslutare
• gamla kastruller och stekpannor
• bestick, saxar, spikar, skruvar
   och övriga små metallföremål
• tomma aerosolburkar utan tryck
• tomma målarburkar

METAL

TILL FASTIGHETENS INSAMLINGSKÄRL, RINKI-EKOPUNKTEN ELLER ÅTERVINNINGSPUNKTEN

Används för tillverkning av biogas och jordförbättringsämnen.

• matrester
• skal av frukter och grönsaker
• kaffesump, teblad och filterpåsar
• hushållspapper och servetter
• förskämda livsmedel
• fiskrens och små ben
• växtdelar och vissna blommor (inte mylla)

Låt vätskor rinna av. Förpacka i ett nedrytbart omslag, 
t.ex. tidningspapper eller en biologiskt nedbrytbar påse.

Ifall ni inte har kompost eller bioavfallskärl sorteras
bioavfallet i brännbart avfall.

BIOAVFALL

Används för produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Icke återvinningsbart dagligt avfall, såsom
• smutsiga plast- och kartongförpackningar
• matavfall och växtdelar, ifall inte bioavfallet 
insamlas separat
• hygienprodukter, såsom blöjor och bindor
• kattsand och strö för sällskapsdjur
• städavfall, såsom dammsugarpåsar
• plastföremål, såsom ämbar och leksaker
• kärl, kontorsmaterial, gosedjur och dylika föremål
• kläder och skor
• blomstermylla

BRÄNNBART AVFALL

TILL FASTIGHETENS INSAMLINGSKÄRL

Sortering av hemmets avfall
Mera

sorterings- 
instruktioner

www.lsjh.fi/sv/abc

Vi belastar morgondagen mindre. Januari 2020


