
Taloyhtiön
lajitteluopas



MUOVIPAKKAUKSET
Lajittele muovipakkauksiin korkit ja kannet irrotettuina:  
elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit 
ja leikkelepakkaukset. Pesuaine- ja shampoo- ja 
saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja -purkit 
litistettyinä, muovikassit, -pussit ja -kääreet. 

Lajitelluista muovipakkauksista valmistetaan 
esimerkiksi tiskiharjoja ja muoviämpäreitä

METALLI
Lajittele metallipakkauksiin ja pienmetalliin:  
säilyketölkit ja pantittomat juomatölkit, metallikannet, 
-korkit, ja -sulkimet, alumiinikuoret, -foliot ja -kannet, 
maalipurkit ja paineettomat aerosolipullot, kattilat, 
paistinpannut, aterimet ja sakset

Lajitellusta metallista valmistetaan esimerkiksi 
uusia metallipakkauksia ja autojen osia

LASI
Lajittele lasipakkauksiin:  
lasipurkit ja lasipullot (myös värilliset). Lasipakkauksiin 
kuuluvan pakkauksen voi tunnistaa myös kolmiomerkin 
yhteydessä olevista koodeista: GL70, GL71 tai GL72.

Lajitelluista lasipakkauksista valmistetaan 
esimerkiksi vaahtolasia ja uusia lasipakkauksia

KARTONKI
Lajittele kartonki- ja pahvipakkauksiin litistettyinä: 
aaltopahvilaatikot, paperipussit ja -kassit, kartonkiset 
maito- ja mehutölkit, einespakkaukset, munakennot, 
wc- ja talouspaperirullien hylsyt ja käärepaperit, kuten 
kopiopaperin kääreet

Lajitelluista kartonkipakkauksista valmistetaan 
esimerkiksi pakkauskartonkia ja aaltopahvia



BIOJÄTE
Lajittele biojätteeseen: ruoantähteet, hedelmien ja 
vihannesten kuoret, kalanruodot, kananmunan kuoret 
ja munakennot silputtuna, kahvinporot ja teelehdet 
suodatinpapereineen, talouspaperit ja lautasliinat, 
kasvinosat sekä kuivuneet kukat

Lajitellusta biojätteestä valmistetaan biokaasua

SEKAJÄTE
Lajittele sekajätteeseen: posliini, keramiikka, lasiastiat, 
kumi, nahka, kengät, likaiset ja voimakkaan hajuiset 
tekstiilit, kissanhiekka, imurin pölypussit, terveyssiteet, 
vaipat ja laastarit, tupakantumpit ja jäähtynyt tuhka tiiviisti 
pakattuna

Sekajätteestä tuotetaan ekovoimaloissa sähköä ja 
lämpöenergiaa

PAPERI
Lajittele paperiin: sanoma- ja aikakausilehdet, 
mainosposti, esitteet, kirjekuoret (myös ikkunalliset), 
postikortit ja tuoteluettelot, kopiopaperit ja tulosteet, 
valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit

Lajitellusta paperista valmistetaan esimerkiksi 
wc- ja sanomalehtipaperia

Katso lisää lajitteluohjeita

Kiertokaverista

KIITOS KUN LAJITTELET! 



Kiimassuon jätekeskus  Punkalaitumen jäteasema

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa Yrittäjänkuja 4, 31900 Punkalaidun

Jätteiden vastaanotto  puh. 040 673 1971

puh. 03 424 2620  ti klo 12–18

ma-pe klo 7–18  to klo 12–18

Hallavaaran jätekeskus  Sastamalan jäteasema

Luvalahdentie 232, 27710 Köyliö Pesurinkatu 179, 38200 Sastamala

puh. 02 5541 922  puh. 03 511 5831

ma-to klo 10–18  ma-pe klo 11–18

Akaan jäteasema, Hirsikangas Someron jäteasema

Hämeentie 521, 37800 Akaa jätevedenpuhdistamo

puh. 044 024 2655  Salontie 91, 31400 Somero

ma-pe klo 10–18  ma klo 12–18

  ke klo 12–18

  pe klo 8–14

Huittisten jäteasema, paloasema  

Klaavolantie 4, 32710 Huittinen Urjalan jäteasema, kunnan varikko

puh. 040 673 1971 Järveläntie 30, 31760 Urjala 

ma klo 12–18  puh. 044 034 2705

ke klo 12-18  ti klo 10–18

 to 10–18

 

Loimaan jäteasema, Kirveskallio

Myllykyläntie 120, 32200 Loimaa

puh. 02 763 2713

ma-ti klo 10–18

ke-to klo 8–16

pe klo 8–12 

neuvonta@lhj.fi 
puh. 03 424 2619 
www.lhj.fi

Kysy lajittelusta:

Jäteasemat:


