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RAKENTAJAN JA 
REMONTOIJAN 

LAJITTELUOPAS
Ohjeita kotitalouksille 



Jätteen määrää voi rakentamisen ja remontoin-
nin yhteydessä vähentää hyvällä suunnittelulla 
ja oikeilla työmenetelmillä.

• Laske tarve ja hanki oikea määrä materiaale-
ja oikeaan aikaan. Vältä hätiköityjä hankin-
toja. 

• Pohdi, korvaisiko korjaaminen tai tuunaami-
nen tarpeen vaihtaa kaikenkattavasti uuteen.  

• Selvitä materiaalien ympäristöystävällisyys 
esimerkiksi tuotteen ympäristöselosteen tai 
Pohjoismaisen ympäristömerkin perusteella. 
Suosi kierrätettäviä materiaaleja.

• Säilytä ja varastoi materiaaleja ja koneita 
asianmukaisesti ja huolellisesti suojaten.

• Harkitse työkalun tai -koneen vuokraamista 
tai lainaamista varsinkin niiden laitteiden 
osalta, joita tarvitaan vain satunnaisesti tai 
vähän. 

• Kiinnitä työkaluostoksilla huomiota pitkään 
takuuaikaan, sillä se kertoo laitteen kestä-
vyydestä. Huomaa, että mekaanisista akutto-
mista tai paristottomista työkaluista ei synny 
vaarallista jätettä tai sähkölaiteromua.  

• Ylijäänyt tai purettu rakennusmateriaali ei 
ole jätettä, mikäli se on edelleen käyttökel-
poista. Ennen kuin suuntaat jätekuorman 
kanssa lajitteluasemalle, arvioi, ovatko seu-
raavat vaihtoehdot toteutettavissa:  

• Uudelleenkäyttö: tuotteen käyttäminen uu-
delleen samaan tarkoitukseen, johon se on 
alun perin suunniteltu. Esimerkiksi kokonai-
set, ehjät tiilet ovat käyttökelpoisia yhä uu-
delleen ja uudelleen. 

• Muu hyötykäyttö: tuotteen hyödyntäminen 
muulla tavalla, esimerkiksi puhtaan puujät-
teen hyödyntäminen polttopuuna, pakka-
usmuovin käyttäminen suojapeitteenä tai 
kasvihuoneen rakentaminen vanhoista ikku-
noista. 

• Myyminen ja lahjoittaminen: tarjoa itsellesi 
tarpeettomat tarvikkeet hyötykäyttöön esi-
merkiksi netin kauppapaikoilla (kuten 
purkutori.fi, tori.fi, erilaiset Facebook-ryh-
mät) tai kysy kierrätyskeskuksien mahdolli-
suutta ottaa niitä vastaan. 

 

Lajitteluasemamme vastaanottavat kotitalo-
uksien omatoimisen remontin jätteet - myös 
silloin, kun olet tilannut niille kuljetuksen kul-
jetusyritykseltä. Käytössäsi ovat kaikki 12 ase-
maamme - rakennat tai remontoit missä toimi-
alueemme kunnassa tahansa. Myös kiertävät 
keräyksemme pyörillä liikkuva lajitteluasema 
Siira ja saariston romunkeräys ottavat vastaan 
rakennus- ja remonttijätettä. Katso aikataulut: 
www.lsjh.fi.

Eri jätelajeilla on eri vastaanottomaksut, ja 
osan materiaaleista voi kierrättää täysin mak-
sutta. Jätteiden lajittelu on siis taloudellisessa 
mielessä kannattavaa. Se on järkevää myös 
luonnonvarojen kannalta: kierrättämällä jättei-
den materiaalit saadaan hyötykäyttöön uusien 
tuotteiden raaka-aineiksi. 

• Lajittelu käy helpoiten, kun toimitat lajitte-
luasemalle pienempiä jäte-eriä kerrallaan 
rakennustöiden edetessä.

• Pidä jätelajit erillään kuormaa tehdessä – 
näin asiointi asemalla käy sujuvammin.

• Sido ja peitä kuorma huolellisesti kuljetuk-
sen ajaksi. 

Henkilöautolla tai pakettiautolla sekä niiden 
peräkärryllä tuotavat jätekuormat ovat pien-
kuormia, joita vastaanotetaan kaikilla Lou- 
nais-suomen Jätehuollon (LSJH) lajittelu- 
asemilla.

Katso hinnat: www.lsjh.fi/hinnat.

Asemalle saapuessasi kuorma tarkastetaan ja 
hinnoitellaan. Samalla saat tiedon keräysväli-
neiden sijainnista. Maksa maksulliset jätteet 
ennen lajittelualueelle siirtymistä. Lajittele 
jätteet keräysastioihin annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Varaa tarvittaessa mukaan sopivat 
suojavarusteet, kuten työkäsineet.

Kuorma-autolla, vaihtolavalla ja traktorin perä-
kärryllä tuotavia suurkuormia otetaan vastaan 
vain jätekeskuksissa. Suurkuormat punnitaan 
autovaa’alla ja vastaanottomaksut määrittyvät 
suurten jäte-erien hinnaston mukaan. Voit ky-
syä suurkuormista tarkemmin asiakaspalvelus-
tamme, asiakaspalvelu@lsjh.fi tai puh. 
0200 47470.

 

Rakennustyön aikaisen jätehuollon 
suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä 

ajoin. Arvioi, mitä ja kuinka paljon 
jätettä syntyy. Pohdi jäteastioiden 

kokoa ja toimivaa sijoittelua.

Voit irrottaa tämän oppaan 
keskiaukeamalla olevan 
rakennus- ja remonttijätteiden 
lajitteluohjeen ja kiinnittää sen 
näkyville helpottamaan lajittelua.

Lue lisää: 
www.lsjh.fi/abc

VÄHENNÄ JÄTETTÄ 
SUUNNITTELEMALLA 

OTA MATERIAALIT 
HYÖTYKÄYTTÖÖN 

TOIMITA LAJITELTU JÄTE 
LAJITTELUASEMALLE



NÄIN LAJITTELET RAKENNUS- JA REMONTTIJÄTTEET

KESTOPUU, alle 1 m³
Paine-, kreosootti- ja suolakyllästetty puu, kuten
• ylijäämäkappaleet ja sahatavara
• terassi-, porras- ja aitarakenteet
• pihakalusteet ja kukkalaatikot

Pieniä metalliosia ei tarvitse poistaa.

0,00 € (max. 1 m3)

Käsitellään korkealämpötilapoltossa.

PUHDAS IKKUNA- JA TASOLASI
• puhdas, laminoimaton tasolasi
• karkaistu lasi
• sävytetty ja maalattu lasi
• huonekalulasi

1,00 €/200 l • 5,00 €/m³

Käytetään vaahtolasin valmistukseen.

ASBESTIA SISÄLTÄVÄ JÄTE,  
alle 200 l erät
• asbestilevyt ja -putket
• muut asbestia sisältävät materiaalit, kuten 

ruisku- ja putkieristeet, vinyylilaattalattiat, 
kattolevyt ja -huovat sekä kuitubetoni

Asbestia on käytetty rakentamisessa vuoteen 
1994 asti.

Huom! Pakkaa tiiviisti muoviin ja merkitse 
sisältö huolellisesti.

8,00 € /100 l

Sijoitetaan erityisjätteenä kaatopaikalle.
BETONI- JA TIILIJÄTE
• betonimurska
• sementtilaatat
• Siporex- ja Leca-harkot
• tiilet ja kalkkihiekkaharkot
• muurauslaasti
• kaivonrenkaat ja sementtikuitulevyt
• keraamiset seinä- ja lattialaatat

4,00 €/200 l • 20,00 €/m³

Käytetään maanrakennukseen.

BITUMIKATTOHUOPA
• bitumikattohuoparullat ja ylijäämäpalat
• bituminen singelisorakatto

2,50 €/200 l • 12,50 €/m³

Käytetään asfaltin valmistukseen.

PUITTEELLISET LASIT
• ikkunat
• lasiovet
• lämpölasit

3,00 €/kpl

Puitteet hyödynnetään energiana, lasi käytetään 
vaahtolasin valmistukseen.

KIPSILEVY
• puhtaan kipsilevyn ylijäämäkappaleet
• maalattu ja tapetoitu kipsilevy

2,00 €/200 l • 10,00 €/m³

Käytetään uuden kipsilevyn valmistukseen.

PUUJÄTE
• kuormalavat
• maalattu ja pintakäsitelty puu
• puupohjaiset levyt ja betonilaudat
• parketti ja laminaatti
• puulistat ja karmit
• puiset kalusteet
• puhdas sahanpuru

Ei painekyllästettyä puuta. Pieniä metalliosia ei 
tarvitse poistaa.

0,00 €

Hyödynnetään energiana.

SANITEETTIPOSLIINI
• wc-istuimet
• lavuaarit
• kylpyammeet

Pienet (lavuaarit) 3,50 €/kpl
Isot (wc-istuimet) 7,00 €/kpl

Käytetään maanrakennukseen.

LOPPUJÄTE
• eristevillat (esim. lasivilla ja mineraalivilla) 
• jätteensekainen maa-aines 
• laatat, joissa kiinni kipsilevyä tai puuta 
• kovettuneet sementti-, tasoite- ja 

laastijauheet 
• peililasi

5,00 €/200 l • 25,00 €/m³

Sijoitetaan kaatopaikalle.

VAARALLISET JÄTTEET, 
alle 50 kg tai litraa
• maalit, lakat, liuottimet, liimat
• kovettumattomat sementti-, tasoite- ja laas-

tijauheet
• puunkyllästysaineet
• kosteudensulkuaineet, vesieristeet, silikonit
• hölskyvät ja/tai pihisevät aerosolipullot
• akut, paristot (navat teipattuina)
• öljyt ja öljyiset jätteet

0,00 € 

Käsitellään vaarattomiksi käsittelylaitoksissa, 
minkä jälkeen voidaan hyödyntää raaka-aineina ja 
energiantuotannossa.

SÄHKÖLAITTEET (SER)
• sähköllä (verkkovirralla, akulla, paristolla, 

aurinkoenergialla) toimineet laitteet
• loisteputket, LED- ja energiansäästölamput 

0,00 €

Tuottajayhteisöille purettavaksi kierrätykseen 
ja turvallisen käsittelyyn.  

MAA-AINEKSET
• Puhdas maa- tai kallioperäaines: ei kantoja, 

puuta, purkujätettä tai haitta-aineita.  
• Likainen maa-aines: sisältää rakennus- ja 

purkujätettä.

Maa-aineksia vastaaotetaan vain Topinojalla ja 
Korvenmäessä.

5,00 €/m³

Käytetään maanrakennukseen.

KARTONKI JA PAHVI
Puhtaat ja kuivat kartonki-, pahvi ja paperipak-
kaukset, kuten
• aaltopahvi ja ruskea kartonki
• pakkauslaatikot
• voimapaperi
• käärepaperit
• ruskeat paperikassit

0,00 €

Käytetään hylsykartongin valmistukseen.

METALLI
Tuotteet, joiden painosta vähintään puolet on 
metallia, kuten
• naulat, ruuvit ja helat
• tyhjät metalliset maalipurkit 
• tyhjät ja paineettomat aerosolitölkit
• sähköjohdot, kaapelit ja putket 
• peltilevyt, kattopellit ja valurauta
• metallirasiat ja -ämpärit 
• tiskipöydät ja puukiukaat
• metallihyllyt, -tikkaat ja -työkalut

Ei sähkölaitteita

0,00 €

Käytetään uusien metallituotteiden valmistukseen.

MUOVIPAKKAUKSET
Rakentamisen ja remontoinnin puhtaat muo-
vipakkausjätteet, kuten
• rakennusmateriaalien pakkausmuovit ja 

muoviset kiristysvanteet

Kodin puhtaat muovipakkausjätteet, kuten
• muoviset pullot ja elintarvikepakkaukset

Ei muoviesineitä kuten ämpäreitä, PVC-muo-
via tai vaarallista jätettä sisältäneitä muovi-
pakkauksia.

0,00 €
Käytetään uusiomuovituotteiden valmistukseen  
ja energiaksi.

POLTTOKELPOINEN JÄTE, 
sivumitta enintään 60 cm 
• likaiset pahvi-, kartonki- ja muovipakkaukset, 

kuten muovikalvot, -kääreet ja tyhjät 
muoviset maalipurkit

• muovitavarat, kuten ämpärit sekä PVC-muovi 
• rakennusstyrox ja polyuretaanieristeet
• lattialämmitysputket
• puukomposiitti
• lasikuitu  
• pölynimurin pussit, tupakantumpit 
• työkäsineet ja kumihanskat
• rätteinä tai maalaussuojina käytetyt 

likaantuneet tekstiilit
• hehkulamput, halogeenilamput
• sulakkeet

3,00 €/200 l • 15,00 €/m³

Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Asukkaiden pienkuormat (henkilöauto-, pakettiauto- ja peräkärrykuormat) 
otetaan vastaan kaikilla LSJH:n lajitteluasemilla.



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.

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. 

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.

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

Mörttilän lajitteluasema, Utö   
Aukioloajat: www.lsjh.fi.
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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 viimei-
nen arkilauantai klo 9–16.30.

Korvenmäen jätekeskuksen lajitteluasema 
Helsingintie 541, Salo. Puh. 02 727 6803. 
Ma–pe klo 7–19. Lisäksi huhti–toukokuussa ja 
syys–lokakuussa arkilauantaisin klo 9–16.30 
sekä kesä–elokuussa joka kuukauden viimei-
nen arkilauantai klo 9–16.30.

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 kuu-
kauden viimeinen arkitorstai klo 15–16.45. 
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12 LAJITTELUASEMAA UTÖSTÄ YLÄNEELLE

Asiakaspalvelumme auttaa jätehuol-
toon liittyvissä kysymyksissä!

• puh. 0200 47470
• asiakaspalvelu@lsjh.fi
• www.lsjh.fi

Vaarallisen jätteen  
vastaanottopaikat
Korkeintaan 50 kg tai litran erät vastaan-
otetaan kotitalouksilta maksutta.

LSJH:n lajitteluasemat:   
katso lista vasemmalla.

Muut vastaanottopaikat:

Tramel Oy, Kaarina 
Asianajajankatu 2–4 
Ma–pe klo 8–16 
www.tramel.info

Kierrätyskeskus Kisälli, Lieto 
Teollisuuskuja 2 A, puh. 02 4873 3392  
Ma, ke, to klo 9–16, ti klo 9–18, pe klo 9–15   
www.lieto.fi/kierratyskeskus

Ekotavaratalo EkOte 
Louhimontie 4, Raisio 
Ma–pe klo 9–17 
www.otesaatio.fi/kierratys

Turun Ekotori 
Rieskalähteentie 74, puh. 044 700 7405 
Ma–pe klo 8–18, la klo 10–15 
www.turunekotori.fi

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n  
vastaanottopiste   
Karvataskunkatu 3, Turku  
Ma–to klo 7.30–16 ja pe klo 7.30–15

Sähkölaitteiden  
vastaanottopaikat 
Kuluttajalaitteet vastaanotetaan maksutta.

LSJH:n lajitteluasemat:   
katso lista vasemmalla.

LSJH:n kiertävät keräykset Pop up, Siira ja 
Saariston romunkeräys. Katso lisätiedot: 
www.lsjh.fi.

LSJH:n sopimuskumppanit: 
Kierrätyskeskus Kisälli, Lieto 
Turun Ekotori, Rieskalähteentie 74 
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy  
> katso yhteystiedot ylhäältä. 

Sähkölaiteromua vastaanottavat  
myös monet suuremmat sähkölaitteita 
myyvät liikkeet.

Kaikki vastaanottopaikat:   
www.kierratys.info

Vuokraa talkoolava
Suuremman remontin tai siivouksen jät-
teiden lajitteluun. 14 m³ kokoinen lava on 
saatavilla joko kolmilokeroisena tai taval-
lisena avolavana. Lavan voi tilata LSJH:n 
toimialueelle lukuun ottamatta Kemiön-
saaren saaristoa ja Paraisten ulkosaaris-
toa. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

Vuokraa remppakärry
Jos peräkärry puuttuu, jätteiden kuljetuk-
seen tarvittavan kärryn voi vuokrata 
LSJH:lta Topinojalta, Korvenmäestä, Iso-
suolta tai Rauhalasta.

Tilaa noutopalvelu
Isojen jätteiden kuten rikkinäisten huone-
kalujen tai jätesäkkeihin pakatun jätteen 
kuljetukseen. Noutopalvelu toimii koko 
LSJH:n toimialueella lukuun ottamatta 
lauttamatkan takana olevia saaria. Kysy 
lisää asiakaspalvelustamme

Liikkuva lajitteluasema Siira
Siira vastaanottaa samoja jätteitä kuin la-
jitteluasemat lukuun ottamatta asbestia, 
kaasupulloja ja maatalouden vaarallisia 
jätteitä. Siiraan voi tuoda jätteitä henkilö- 
ja pakettiautolla sekä henkilöauton perä-
kärrykuormina. Vastaanottomaksut ovat 
samat kuin kiinteillä lajitteluasemilla. 
Aikataulut: www.lsjh.fi/siira

Saariston talkoosäkki
Saaristosta voimme noutaa rakennus- ja 
remonttijätteet LSJH:n suursäkkiin pa-
kattuna. Säkin voi ostaa LSJH:n asiakas-
palvelusta. 1 m³ kokoiseen säkkiin voi 
kerätä esimerkiksi puujätettä, huoneka-
luja, muovia, styroxia, kipsilevyjä, tiiliä 
ja kaakeleita (ei kaasupulloja tai asbes-
tia sisältävää jätettä). Säkki noudetaan 
ensisijaisesti Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
Roope-aluksen huoltamalta jätepisteel-
tä, lisämaksusta on mahdollista tehdä 
nouto asiakkaan omasta rannasta, mikäli 
Roopella sinne pääsee.



@lounaissuomenjatehuolto

Lisää lajitteluohjeita 
Jätteiden ABC: www.lsjh.fi/abc

Toimistot  

Kuormakatu 17, 20380 Turku  
Helsingintie 541, 24100 Salo

Asiakaspalvelu

0200 47470 ma–pe 9–15 (pvm/mpm) 
asiakaspalvelu@lsjh.fi, www.lsjh.fi

Kysy meiltä esimerkiksi 

• lajitteluasemien palveluista ja jätteiden vastaanotosta
• lajittelusta
• kiertävien keräysten aikatauluista
• kodin jätehuollon järjestämisestä

Sähköinen asiointi

www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi


