
SYDVÄSTRA FINLANDS AVFALLSSERVICE AB 
Kontor: 
Lastgatan 17, 20380 Åbo
Helsingintie 541, 24100 Salo

Servicenummer 0200 47470 
mån–fre kl. 9–15 (lna/msa)

Fråga oss om t.ex.:  
•  avfallscentralernas tjänster och mottagning av avfall
•  sorteringsinstruktioner 
•  tidtabeller för insamlingar på hjul  
•  hur hushållets avfallshantering 
 ordnas  

kundtjanst@lsjh.fi
www.lsjh.fi

Januari 2017

AVFALLSRÅDGIVNINGEN ÄR AVGIFTSFRI. 
Beställ LSJH:s rådgivare till din tillställning! Tfn 0200 47470 eller 
kundtjänst@lsjh.fi

SORTERINGS-
INSTRUKTIONER

Vi belastar morgondagen mindre. www.lsjh.fi  

MOTTAGNINGSPUNKTER FÖR 
FARLIGT AVFALL   
Max 50 kg/l partier mottas  
utan avgift från hushåll.

Avfallscentraler och sorteringsstationer:
se listan till vänster  

Övriga mottagningsplatser:

Återvinningscentralen i S:t Karins 
Koristontie 1, tfn 010 279 6200
Mån–fre kl. 9–18
www.ekokaarina.net

Återvinningscentral Kisälli, Lundo
Teollisuuskuja 2 A, tfn 02 4873 3392
Mån, ons, tor kl. 9–16, tis kl. 9–18, fre kl. 9–15
www.lieto.fi/kierratyskeskus

Reso Ekotorg
Purokatu 10, tfn 044 700 5300
Mån–fre kl. 8–18, lör kl. 9–14
www.raisionekotori.fi

Åbo Ekotorg
Rieskalähdevägen 74, tfn 044 700 7405 
Mån–fre kl. 8–18, lör kl. 10–15
www.turunekotori.fi

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:s 
mottagningsplats  
Karvataskugatan 3, Åbo
Mån–tor kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15

Miljöbilen Yrjö
Tidtabell: www.lsjh.fi
Tfn 0200 47470 samt kundtidningen

MOTTAGNING AV 
ELAPPARATER  
Konsumentapparater mottas utan avgift

Avfallscentraler och sorteringsstationer:
se listan till vänster  

LSJH:s avtalspartners
Återvinningscentral Kisälli, Lundo
Åbo Ekotorg, Rieskalähdevägen 74
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
> se kontaktuppgifterna ovan  

Elapparatskrot tas också emot av 
många återvinningscentraler 
samt större affärer.

Alla mottagningsplatser:
www.kierratys.info

Auranmaa sorteringsstation
Aurantie 518, Aura (Tarvasjoki)
Tfn 020 728 2190
Mån och tor kl. 12–19 
samt i april–oktober den första 
söckenlördagen i månaden kl. 10–15

Houtskärs sorteringssation 
Näsbyvägen 86, Houtskär
Tfn 0200 47470
I april–oktober tis kl. 15–16.45 samt den sista 
söckenlördagen i månaden kl. 9.45–12.45. 
I november–mars öppet bara på beställning. 
Beställningen senast på fredag veckan 
innan.

Kimitoöns sorteringsstation 
Storkärrsvägen 99, Genböle
Tfn 0200 47470
Tor kl. 13–18
samt i april–oktober mån kl. 10–15 och den 
sista söckenlördagen i månaden kl. 10–15  

Korpo sorteringsstation 
Strömmavägen 12, tfn 0200 47470
Ons kl. 14.30–18
samt i april–oktober fre kl. 10–13 och den 
första söckenlördagen i månaden kl. 10–13

Pemar sorteringsstation 
Muurassuontie 4, Rivonmäki
Tfn 0200 47470
Tis–ons kl. 12–19 samt i april–oktober 
fre kl. 9–16 och den första söckenlördagen 
i månaden kl. 10–15

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

Yläne sorteringsstation 
Oripääntie 169, Pöytis
Tfn 040 515 6199
Tor kl. 14–19 samt i april–oktober den sista 
söckenlördagen i månaden kl. 10–15

Mörttilä sorteringsstation, Utö  
Öppettiderna finns på Utö Handels anslags-
tavla. Stationsskötare: Aaro Kantonen
Tfn 0400 591 447

Sorteringsstationen på hjul, Siira
Insamlingsbil som besöker glesbygden
Siira tar mot betalning emot bland annat 
bygg- och städavfall.
Hållplatser och tidtabell: www.lsjh.fi
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Toppå avfallscentral   
Långholmsgatan 7, Åbo
Tfn 020 728 2130
Mån–fre kl. 6.30–21
samt i april–oktober den sista 
söckenlördagen i månaden kl. 10–15

Yrkesfolk inom avfallsfrågor och 
återvinning betjänar vid följande 
servicepunkter:  

Korvenmäki avfallscentral 
Helsingintie 541, Salo
Tfn 02 727 6803
Mån kl. 7–19, tis–fre kl. 7–17
samt i april–oktober den sista 
söckenlördagen i månaden kl. 10–15 

Isosuo avfallscentral 
Isosuontie 137, Reso
Tfn 020 728 2150
Mån kl. 11.30–19, tis–fre kl. 9.30–17
samt i april–oktober den första 
söckenlördagen i månaden kl. 10–15

Rauhala avfallscentral
Sydmovägen 173, Pargas
Tfn 020 728 2160
Mån kl. 11.30–19, tis–fre kl. 9.30–17
samt i april–oktober den första 
söckenlördagen i månaden kl. 10–15
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AVFALLSCENTRALER OCH 
SORTERINGSSTATIONER:  
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AV FASTIGHETSÄGAREN

SALO



Vi belastar morgondagen mindre.

Sortering av hemmets avfall

PLASTFÖRPACKNINGAR

AVLAGDA TEXTILIER

Mera Mera Mera 
sorterings-sorterings-sorterings-

instruktionerinstruktionerinstruktioner
www.lsjh.fi/www.lsjh.fi/www.lsjh.fi/

sv/abcsv/abcsv/abc

Tas emot vid en del Rinki-punkter samt 
mot avgift vid avfallscentralerna och 
de flesta sorteringsstationerna.

Rena och torra plastförpackningar:
• livsmedelsförpackningar av plast
• plastkassar, -påsar och -omslag
• flaskor, kanistrar och burkar av 
 plast – helst tillplattade
• plastförpackningar för tvättmedel, 
 schampo och tvål

Ifall det inte finns någon insamlings-
punkt för plast i närheten, sortera 
plastföremålen i det brännbara 
avfallet / blandavfallet.
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Anväds för tillverkning av nya plast-
föremål samt energiproduktion.

Tas emot av hushåll vid avfallscentra-
lerna och de flesta sorteringsstationer. 
Icke användbara, torra kläder och 
textilier från hemmen, t.ex.
• jackor, byxor, kjolar och skjoror
• lakan, handdukar och stoppning

Inga mattor, skor, väskor, skärp, 
underkläder, kuddar, täcken eller 
stoppningar. Detta avfall sorteras som 
brännbart avfall/blandavfall.

Packa i plast eller sopsäck.

Lämnas genom sortering in för 
återanvändning, återvinning och 
energi.

• sköljda konservburkar 
 och metallburkar
• dryckesburkar utan pant
•  aluminiumformar,-folie och -lock
•  metallock, -kapsyler och tillslutare
•  gamla kastruller och stekpannor  
•  tomma aerosolburkar utan tryck 
•  tomma målburkar

TILL FASTIGHETENS INSAMLINGSKÄRL, RINKI-EKOPUNKTEN ELLER ÅTERVINNINGSPUNKTEN 

TILL FASTIGHETENS INSAMLINGSKÄRL  

FÖR SJÄLV TILL MOTTAGNINGSPLATSERNA  (Kontaktuppgifterna på bakpärmen)

Endast förpackningsglas  
• glasburkar och -flaskor  

Alla andra glastyper skall sättas i 
kärlet för brännbart avfall / blandavfall 
eller föras till sorteringsstationerna.

Används för 
tillverkning 
av nytt 
förpackningsglas.

Hemmets dagliga avfall, såsom  
•  blöjor och andra hygienprodukter  
•  städavfall, såsom dammsugarpåsar  
•  kläder och skor
•  plastpåsar och -förpackningar, om de inte 
 sorteras separat
•  smutsig kartong, papp och papper
•  trasiga föremål, såsom kärl, leksaker, 
 kontorsmaterial och cd-skivor  
•  kattsand och strö för sällskapsdjur
• blomstermylla
•  matavfall och växtdelar, 
 ifall inte bioavfallet insamlas separat  

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

Förpacka i papper eller ett biologiskt 
nedbrytbart omslag. 

Ifall ni inte har kompost eller 
bioavfallskärl är bioavfallet 
brännbart avfall / blandavfall.

Hushållsapparater mottas 
utan avgift vid mottagningspunkterna 
för elapparater. 
• kylanläggningar, spisar, tvättmaskiner   
•  TV-apparater, stereon, 
 ADB-utrustning  
•  småelektronik, t.ex. telefoner, 
 rakapparater och elvispar 
•  lampor, lysrör och lågenergilampor  

För materialåtervinning och 
säker behandling.

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

På grund av övervikt och risk för 
att avfallskärlet går sönder får städ-
avfallet inte sättas i det egna avfall-
skärlet. Sand och blött trädgårdsav-
fall skadar också hanteringsanlägg-
ningarnas verksamhet.
Avgifter och sorteringsinstruktioner:  
www.lsjh.fi eller tfn 0200 47470

Används till grönbyggnad och 
energiproduktion.  

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

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

Största delen av materialet 
återvinns eller blir energi.

• dagstidningar och tidsskrifter  
•  reklam
•  kuvert
•  kopierings- och ritpapper  
•  telefonkataloger
•  trasiga böcker (utan pärmar)

Används för 
tillverkning av 
tidningspapper.  

•  mjölk-, surmjölk- och 
 saftförpackningar
•  glassförpackningar
•  fling-, kex- och sötsaksförpackningar
•  engångstallrikar samt omslagspapper
•  äggförpackningar och kartonghylsor 
•  socker- och mjölförpackningar
•  papplådor
Skölj och låt torka. 
Platta till och packa 
in i varandra.   

Används för 
tillverkning 
av hylskartong.  

BRÄNNBART AVFALL / BLANDAVFALL  

För dem separat sorterade 
till avfallscentralerna eller 
sorteringsstationerna  
• 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 främst till material-
återvinning eller används som energi.  

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

Behandlas i anläggningar 
för hantering av farligt avfall.  

BIOAVFALL

METALL KARTONGFÖRPACKNINGARPAPPERGLASFÖRPACKNINGAR

ELAPPARATER STORA FÖREMÅL  BYGGNADSAVFALL   STÄDAVFALL FRÅN GÅRDEN

FARLIGT AVFALL

För tillverkning av biogas och jordförbättringsämnen.  För produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Används för tillverkning av nya 
metallprodukter.  


