Tammikuu 2021

TERVETULOA
LAJITTELUASEMALLE!
Ohjeet ja vastaanottomaksut pienille jäte-erille

KODIN JÄTTEET
POLTTOKELPOINEN JÄTE
sivumitta enintään 60 cm
• muovituotteet, kuten ämpärit, kukkaruukut
ja pölykapselit
• PVC-muovi, kuten muovimatot, suihkuverhot,
uimalelut ja -patjat
• peitot, tyynyt ja pehmusteet
• kengät, laukut ja vyöt
• styrox- ja polyuretaanieristeet
• ekovillat ja lasikuitujätteet
• siivousjäte
• märkä ja likainen paperi ja pahvi
• puunpolton tuhkat
3,00 €/200 l • 15,00 €/m³
Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

SUURIKOKOINEN
POLTTOKELPOINEN JÄTE
sivumitta yli 60 cm
•
•
•
•
•

kevytpeitteet
vinyylimattorullat
pitkät muoviputket
vaahtomuovipatjat
suurikokoiset matot

3,00 €/200 l • 15,00 €/m³
Suurikokoiset jätteet murskataan ja
materiaalit kierrätetään tai hyödynnetään energiana.

PEHMUSTETUT HUONEKALUT
• sohvat ja nojatuolit
• joustinpatjat ja -sängyt

-

Ei muovi-, metalli-, puu- tai rottinkikalusteita.

Huom! Lajittele pienet istuintyynyt ja
pehmusteet polttokelpoiseen jätteeseen.
• pienet (nojatuolit, alle 100 cm levyiset
joustin- ja runkopatjat) 8,00 €/kpl
• keskikokoiset (sohvat, yli 100 cm levyiset
joustin- ja runkopatjat) 12,00 €/kpl
• suuret (kulmasohvat, jenkkisängyt) 24,00 €/kpl
Huonekalut murskataan ja
materiaalit lajitellaan kierrätykseen ja energiaksi.

RENKAAT, enintään 8 kpl kerralla
• vanteettomat 0,00 €
• vanteelliset 2,50 €/kpl
Pinnoitetaan uusiorenkaiksi tai
hyödynnetään maanrakennuksessa.

PAPERI
•
•
•
•
•

sanoma- ja aikakauslehdet
kirjekuoret (myös ikkunalliset)
mainokset ja luettelot
kopio- ja piirustuspaperi
kirjat (ilman kovia kansia)

0,00 €
Käytetään sanomalehtipaperin valmistukseen.

KARTONKI JA PAHVI
Puhtaat ja kuivat kartongit ja pahvit
• pahvilaatikot ja kartonkipakkaukset
• munakennot ja kartonkihylsyt
• paperipussit ja -kassit
0,00 €
Käytetään hylsykartongin valmistukseen.

METALLI
•
•
•
•

metalliesineet ja -pakkaukset
sähköjohdot ja kaapelit
lumikolat ja polkupyörien rungot
metalliset ja metallijalkaiset toimistotuolit
ja -pöydät
• puutarhakoneet ja niiden metalliosat
(poista öljyt ja polttoaineet)

-

Ei hylsyjä tai ammuksia eikä käsisammuttimia, kaasupulloja tai muuta painetta sisältävää jätettä.

0,00 €
Käytetään uusien metallituotteiden valmistukseen.

KODIN JÄTTEET
LASIPAKKAUKSET

KEITINRASVA

Ainoastaan lasipakkauksia

• suuremmat kasvipohjaiset ruokaöljy- ja
keitinrasvaerät, kuten munkinpaistorasvat

• lasitölkit ja -pullot
0,00 €

0,25 €/l

Käytetään uusien lasipakkausten valmistukseen.

Kasvirasvat puhdistetaan uudelleenkäyttöön
biologisesti hajoavien voiteluaineiden raaka-aineiksi.

MUOVIPAKKAUKSET

POISTOTEKSTIILIT

Puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten

Kuivat ja puhtaat, käyttökelvottomat vaatteet
ja kodintekstiilit, kuten

• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset
• muovipullot ja -purkit
– korkit ja kannet erikseen
• pakkausmuovit, kuten kutistemuovit, säkit
ja pussit, solumuovit, muovivanteet ja
-narut, pakkausalustat ja -kotelot
• pakkausstyrox

-

Ei likaisia pakkauksia, PVC-muovia tai
vaarallisten aineiden jäämiä sisältäviä
pakkauksia.

0,00 €
Käytetään uusiomuovituotteiden valmistukseen
ja energiaksi.

ASTIAKERAMIIKKA
• kahvikupit ja keraamiset mukit
• keraamiset lautaset ja koriste-esineet
• saviastiat

-

Ei lasiesineitä eikä muovipusseja. Poista
ei-keraamiset osat, esim. puu- ja metalliosat.

3,00 €/200 l • 15,00 €/m³
Käytetään tiilien raaka-aineena.

• takit, housut, hameet ja paidat
• lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat

-

Ei alusvaatteita, sukkia, tyynyjä, peittoja, pehmusteita, mattoja, matonkuteita, vöitä, laukkuja tai kenkiä eikä kosteita, homeisia, ötökkäisiä tai voimakkaan hajuisia tekstiilejä.

Huom! Pakkaa suljettuun muovipussiin.
0,00 €
Toimitetaan lajittelun kautta uusiokäyttöön, kierrätykseen ja energiaksi.

PIHAN JÄTTEET
BIOJÄTE
• omenat ja juurekset
• muut kotitalouden biojätteen pienerät
Huom! Biojätettä ei vastaanoteta Korppoon,
Houtskarin tai Utön lajitteluasemilla.
2,00 €/200 l • 10,00 €/m³
Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen.

HARAVOINTIJÄTE
• lehdet ja havunneulaset
• ruohonleikkuujäte ja kitketyt kasvit
• kaislat juuripaakkuineen

-

Ei haitallisia vieraslajeja, muovisäkkejä tai
muuta pakkausjätettä.

Huom! Haravointijätettä ei vastaanoteta
Korppoon, Houtskarin tai Utön
lajitteluasemilla.

RAKENNUS- JA REMONTTIJÄ
ASBESTIA SISÄLTÄVÄ JÄTE,
alle 200 l erät
• asbestilevyt ja -putket
• muut asbestia sisältävät materiaalit
Huom! Pakkaa muoviin ja merkitse sisältö
huolellisesti. Yli 200 l erät asbestia
sisältävää jätettä otetaan vastaan
suurten jäte-erien hinnaston mukaan.
Suurten erien vastaanotto vain
Korvenmäen jätekeskuksessa.
8,00 € /100 l
Sijoitetaan erityisjätteenä kaatopaikalle.

BETONI- JA TIILIJÄTE
•
•
•
•

betonimurska
kevytbetoni
tiilet
laatat ja kaakelit

Kompostoidaan ja käytetään viherrakentamiseen.

-

Ei säkkejä, ämpäreitä, lasitiiliä, astioita tai
muuta jätettä.

HAITALLISET VIERASLAJIT

4,00 €/200 l • 20,00 €/m³

0,00 €

Käytetään maanrakennukseen.

• jättiputki, kurtturuusu, japanintatar, jättipalsami, espanjansiruetana ym. vieraslajit
Huom! Pakkaa tiiviisti kaksinkertaiseen
jätesäkkiin. Yli 1 m3 erien vastaanotto
vain Korvenmäen ja Topinojan
jätekeskuksissa.

MAA-AINEKSET

0,00 €

Huom! Maa-aineksia vastaaotetaan vain
Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa.

KANNOT

• puhdas ylijäämämaa, sora ja kivet sekä
hiekoitushiekka

5,00 €/m³
Käytetään maanrakennukseen.

• yksittäiset kannot kappalehintaan
Huom! Suuremmat määrät kantoja otetaan
vastaan suurten jäte-erien hinnaston
mukaan sekä ainoastaan Korvenmäen
ja Topinojan jätekeskuksissa.
3,00 €/kpl
Hyödynnetään energiana.

BITUMIKATTOHUOPA
• bitumikattohuoparullat ja ylijäämäpalat
• bituminen singelisorakatto

-

Ei puutavaraa, metallia, maa- ja kiviainesta,
kumia, muovia, alumiinipaperia eikä asbestipitoista huopaa.

RISUT

Huom! Poista puuosat. Ei rajoitusta palakoolle.

• risut ja oksat (myös orapihlaja ja ruusu)
• kaislat ilman juuripaakkuja

Käytetään asfaltin valmistukseen.

-

Ei muovisäkkejä tai muuta pakkausjätettä.

0,00 €
Hyödynnetään energiana ja viherrakentamisessa.

2,50 €/200 l • 12,50 €/m³

ÄTTEET
PUHDAS IKKUNA- JA TASOLASI

KESTOPUU, alle 1 m³

•
•
•
•

• painekyllästetty, kreosoottikyllästetty ja
suolakyllästetty puu

puhdas, laminoimaton tasolasi
karkaistu lasi
sävytetty ja maalattu lasi
huonekalulasi

Huom! Saa sisältää pieniä määriä, alle 1 cm
levyistä reunasilikonia tai -kittiä.

-

Ei peililasia, laminoitua lasia, tuulilaseja,
keraamista lasia, lankalasia (metalliverkko
sisällä), palonsuojalasia, tulenkestävää lasia,
savipohjaista kittiä, opaalilasia, pakkauslasia,
kiviä, posliinia tai keramiikkaa.

1,00 €/200 l • 5,00 €/m³
Käytetään vaahtolasin valmistukseen.

PUITTEELLISET LASIT
• ikkunat
• lasiovet
• lämpölasit
3,00 €/kpl
Puitteet hyödynnetään energiana, lasi käytetään
vaahtolasin valmistukseen.

Huom! Otetaan vastaan maksutta ainoastaan
kotitalouksilta. Yli 1 m3 erät kestopuuta
otetaan vastaan suurten jäte-erien
hinnaston mukaan Topinojan ja
Korvenmäen jätekeskuksissa.
0,00 €
Käsitellään korkealämpötilapoltossa.

PUUJÄTE
• maalattu ja pintakäsitelty puu
• puiset huonekalut
• puupohjaiset levyt, kuten MDF-levyt ja
laminaatit
• kuormalavat
• rakennuslevyt ja vanerit
• sahatavara ja betonilaudat
• puhdas sahan- ja kutterinpuru

-

Ei pehmustettuja huonekaluja, kuten sohvia
tai patjoja. Ei muovisäkkejä.

0,00 €
Hyödynnetään energiana.

SANITEETTIPOSLIINI
• wc-istuimet
• lavuaarit

-

Ei laattoja tai muuta keramiikkaa.

• pienet (lavuaarit) 3,50 €/kpl
• isot (WC-istuimet) 7,00 €/kpl
Käytetään maanrakennukseen.

KIPSILEVY
• puhtaan kipsilevyn ylijäämäkappaleet
• maalattu ja tapetoitu kipsilevy

-

Ei saa sisältää laattoja, metallia tai puuta.
Ei muovisäkkejä.

2,00 €/200 l • 10,00 €/m³
Käytetään uuden kipsilevyn valmistukseen.

LOPPUJÄTE
•
•
•
•
•
•

kipsilevyt, joissa on laattoja kiinni
lasivilla
lasiastiat ja -esineet
auton tuulilasit ja muut laminoidut lasit
peilit
kovettuneet saumauslaastit ja betonisäkit

-

Ei hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä!

5,00 €/200 l • 25,00 €/m³
Sijoitetaan kaatopaikalle.

KOTITALOUKSIEN
VAARALLISET JÄTTEET
•
•
•
•
•
•
•

Huomioi lisäksi

öljyt ja öljyiset jätteet
jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
maalit, lakat, liimat ja liuottimet
kasvinsuojelun torjunta-aineet
valokuvauskehitteet ja -kiinnitteet
akut ja paristot (navat teipattuina)
kemikaalit, joiden pakkauksissa on varoitusmerkki

Jäte tulee lajitella jätekeskusten ja lajitteluasemien jätekohtaisiin keräysvälineisiin.
Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätelajikohtaisen hinnan perusteella. Jätelajierät
hinnoitellaan joko kahdensadan litran välein (€/
alkava 200 l), painoperusteisesti (€/kg) tai kappaleperusteisesti (€/kpl). Vastaanottohenkilökunta
määrittelee jäte-erän tilavuuden silmämääräisesti sen vastaanottohetkellä.
Kaikista tilavuuden perusteella hinnoiteltavista
jätteistä peritään vähimmäisveloitus 1,00 €/erä.
Vähimmäisveloitusta käytetään silloin, kun jätettä on pieni erä, esim. yksi kauppakassillinen.
Maksut ilmoitettu vuoden 2021 taksan mukaan.
Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit,
Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että
esim. American Express ei käy maksuvälineenä.

Kodin vaaralliset jätteet,
alle 50 kg tai litran erät 			

0,00 €

Kodin vaaralliset jätteet,
yli 50 kg tai litran erät 			

1,00 €/kg

Käsisammuttimet 			

10,00 €/kpl

Nestekaasupullot (2–25 kg) 			

0,00 €

Retkikeittimien kaasupullot		

0,00 €

Akut ja paristot			

0,00 €

Pienten sähkökäyttöisten
kulkuneuvojen litiumakut			

0,00 €

Tynnyrin käsittelymaksu
(yli 50 l tynnyrit) 			

35,00 €/kpl

Kierrätykseen ja turvalliseen loppukäsittelyyn.

SÄHKÖLAITTEET
Kuluttajalaitteet maksutta
• kylmälaitteet, hellat ja pesukoneet
• televisiot, stereot ja ATK-laitteet
• pienelektroniikka, kuten puhelimet, parranajokoneet ja sähkövatkaimet
• valaisimet
0,00 €
Tuottajayhteisöille purettavaksi kierrätykseen
ja turvallisen käsittelyyn.

LOISTEPUTKET, LED- JA
ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT
0,00 €
Tuottajayhteisöille turvalliseen käsittelyyn.

Julkiset toimijat, yhdistykset ja
yritykset
Palvelumaksu (veloitetaan maksullisten
tuotteiden toimittamisen yhteydessä) 10,50 €/krt
(sis. alv 24 %).
Vaaralliset jätteet hinnoitellaan erillisen
hinnaston mukaan.
Muut pienten erien vastaanottohinnat veloitetaan pienten jäte-erien hinnaston mukaan.
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1

Topinojan jätekeskuksen lajitteluasema
Pitkäsaarenkatu 7, Turku. P. 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.

7

Kemiönsaaren lajitteluasema
Storkärrintie 99, Genböle. P. 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.

2

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

8

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

3

Isosuon jätekeskuksen lajitteluasema
Isosuontie 137, Raisio. P. 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.

9

Paimion lajitteluasema
Muurassuontie 4, Rivonmäki. P. 0200 47470.
Ma ja ke klo 11–18. Lisäksi huhti–lokakuussa
pe klo 8–15 ja joka kuukauden
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15.

4

Rauhalan jätekeskuksen lajitteluasema
Sydmontie 173, Parainen. P. 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.

10

Perniön lajitteluasema
Katajarannantie 7, Perniö
(jätevedenpuhdistamo). P. 0200 47470.
Ke klo 13–18. Lisäksi huhti–lokakuussa joka
kuukauden ensimmäinen arkilauantai
klo 10–15.

5

Auranmaan lajitteluasema
Aurantie 518, Aura (Tarvasjoki)
P. 020 728 2190
Ti ja to klo 11–18. Lisäksi huhti–lokakuussa joka
kuukauden ensimmäinen arkilauantai
klo 10–15.

11

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

6

Houtskarin lajitteluasema
Näsbyntie 86, Houtskari. P. 0200 47470.
Pyhäranta
Huhti–lokakuussa to klo 15–16.45 sekä
Pyhäranta
joka kuukauden viimeinen arkilauantai
klo 9.45–12.45. Marras–maaliskuussa joka
kuukauden viimeinen arkitorstai klo 15–16.45.
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Mörttilän lajitteluasema, Utö
Aukioloajat: www.lsjh.fi.

Laitila
Laitila

Uusikaupunki
Uusikaupunki
Vehmaa

Pyörillä liikkuva
lajitteluasema
Siira ja Pop up
-lajitteluasema
Pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira ja Pop up
-lajitteluasema kiertävät
alueella.
Tarkemmat tiedot ja aikataulut: www.lsjh.fi,
puh. 0200 47470 sekä
LSJH:n kalenteri 2021 ja
Huomiselle-asukaslehti.
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MYNÄMÄKI
Mynämäki
MYNÄMÄKI
NOUSIAINEN
Mynämäki
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UTÖ
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KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS
KUNNAN
JÄRJESTÄMÄ
JÄTTEENKULJETUS
KIINTEISTÖJEN
JÄRJESTÄMÄ
JÄTTEENKULJETUS

Vaarallisen jätteen
vastaanottopaikat
Korkeintaan 50 kg tai litran erät vastaanotetaan kotitalouksilta maksutta
Jätekeskukset ja lajitteluasemat:
katso lista ed. sivulla
Muut vastaanottopaikat:

LISÄÄ LAJITTELUOHJEITA

Tramel Oy, Kaarina
Asianajajankatu 2–4
www.tramel.info

Jätteiden ABC -luettelo
www.lsjh.fi/abc

Kierrätyskeskus Kisälli, Lieto
Teollisuuskuja 2 A, puh. 02 4873 3392
www.lieto.fi/kierratyskeskus

MUISTA TILAAMO!

Ekotavaratalo EkOte
Louhimontie 4, Raisio
www.otesaatio.fi/kierratys

Tilaamosta löydät kaikki LSJH:n esitteet,
tarrat, lajittelutaulut ja muut materiaalit.
www.lsjh.fi/tilaamo

Turun Ekotori
Rieskalähteentie 74, puh. 044 700 7405
www.turunekotori.fi
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n
vastaanottopiste
Karvataskunkatu 3, Turku
www.akseli.fi/palvelut/jatehuolto
Huom! Eivät ota vastaan lääkkeitä.
Tarkistathan ajankohtaiset aukioloajat
vastaanottopaikkojen omilta kotisivuilta.

Sähkölaitteiden
vastaanottopaikat
Kuluttajalaitteet vastaanotetaan maksutta.

JÄTENEUVONTA ON MAKSUTONTA
Tilaa LSJH:n neuvontaa tilaisuuteen!

VUOKRAA TALKOOLAVA
14 kuution talkoolavan voi jakaa
kolmeen eri lokeroon lajittelua varten.

TILAA NOUTOPALVELU
Noutopalvelu tarjoaa avun isojen
jätteiden kuljetukseen lajitteluasemalle.

Jätekeskukset ja lajitteluasemat:
katso lista ed. sivulla.
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 REMPPAKÄRRY
Saatavilla vain jätekeskuksissa.
30,00 €/vrk.

POISTOTEKSTIILIT KERÄYKSEEN!
Tuo kodin poistotekstiilit maksuttomaan keräykseen. Katso kaikki vastaanottopaikat:
www.lsjh.fi/poistotekstiilit-keraykseen

@lounaissuomenjatehuolto

Pienempi kuorma huomiselle.

