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KYLLÄ:

 ● Kodin pienmetallit, esim. aterimet, kattilat, paistinpannut
 ● Huuhdellyt säilyke - ja juomatölkit
 ● Metallikorkit, -kannet ja -sulkimet
 ● Puhdistetut alumiinivuoat, - foliot ja -kannet
 ● Tyhjät ja kuivat maalipurkit
 ● Naulat, ruuvit, helat yms.
 ● Täysin tyhjät aerosolipullot - ei sihise tai hölsky

EI:
 x Isoja metalliesineitä (jäteasema)
 x sähkö ja elektroniikkaromua (jäteasema / kodinkoneliikkeet)

Hyödyntäminen: 

Keräysmetallia käytetään uusien metallituotteiden raaka-
aineena.

KYLLÄ:
 ● värilliset ja kirkkaat lasipullot ja -purkit

EI:
 x Keramiikkaa, posliinia, savi- tai lasiastioita (sekajäte)
 x Kuumuuden kestävää lasia, esim. juomalasit, kahvipannut,  

 lasivuoat (sekajäte)
 x Ikkunalasia, peililasia, auton tuulilasia (sekajäte)

Hyödyntäminen: 

Kierrätyslasista valmistetaan lasipakkauksia, lämmöneristeenä 
käytettävää lasivillaa sekä tienpohjiin käytettävää kevytkiviai-
nesta. Kauppojen palautusautomaatteihin viedyt palautuspul-
lot pestään ja käytetään uudelleen.

PIENMETALLI

LASIPAKKAUKSETLASIPAKKAUKSET
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KYLLÄ:

 ● Sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti
 ● Kirjekuoret (myös ikkunalliset)
 ● Piirrustus- ja kopiopaperit
 ● Pehmeäkantiset kirjat

EI:
 x Pahvia, kartonkia tai ruskeita paperikasseja
 x Märkää tai likaista paperia (energiajäte)
 x Muovikasseja ja -naruja  (muovipakkaukset / energiajäte)

Hyödyntäminen:

Paperiteollisuus valmistaa keräyspaperista pääasiassa uutta 
sanomalehtipaperia.

KYLLÄ:
 ● Pahvilaatikot, aaltopahvi, ruskea kartonki
 ● Kartonkitölkit, muro- ja keksipaketit
 ● Paperipussit, -kassit ja -säkit
 ● Munakennot ja pizzalaatikot

EI:
 x Muovipakkauksia tai styroksia (muovipakkaukset)
 x Märkää tai likaista pahvia ja kartonkia (energiajäte)

Hyödyntäminen:

Keräyspahvista ja -kartongista valmistetaan erilaisia uusiotuot-
teita, kuten vessapaperin hylsyjä.

KERÄYSPAPERI

KARTONKI JA PAHVI
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KYLLÄ:

 ● Muoviset elintarvikepakkaukset, kuten jogurttipurkit,   
 juusto- ja leikkelepakkaukset, valmisruokapakkaukset

 ● Muovipullot, -purkit, mehukanisterit
 ● Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
 ● Muovikassit, -pussit ja -kääreet
 ● Pienet styroxpakkaukset ja kuplamuovit

EI:
 x  Likaisia muovipakkauksia (energiajäte)
 x Muoviesineitä (energia-/sekajäte)
 x Öljyn, bensan tai muiden vaarallisten jätteiden jäämiä   

 sisältäviä pakkauksia (energiajäte)

Hyödyntäminen:

Kerätystä pakkausmuovista valmistetaan uusia muovituotteita, 
kuten kastelukannuja ja kukkaruukkuja

KYLLÄ:
 ● Puhtaat, kuivat ja hajuttomat, käyttökelvottomat vaatteet ja  

 kodintekstiilit
 ● Paidat, housut, hameet 
 ● Pyyhkeet, verhot ja muut kodin tekstiilit

EI:
 x Alusvaatteita ja sukkia, likaisia, homeisia, haisevia tai   

 ötökkäisiä vaatteita ja tekstiileitä (energiajäte)
 x Peittoja, tyynyjä, pehmusteita (energiajäte) 
 x Kenkiä, vöitä tai laukkuja (sekajäte)

Hyödyntäminen:

Kerätystä poistotekstiileistä valmistetaan  raaka-ainetta muun 
muassa uusille kierrätystekstiilituotteille, eristeille ja imeytys-
matoille.

MUOVIPAKKAUKSETMUOVIPAKKAUKSET

POISTOTEKSTIILIT
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KYLLÄ:
 ● Jääkaapit ja pakastimet, hellat ja pesukoneet
 ● Viihde-elektroniikka, kuten radiot, televisiot, pelikonsolit
 ● Hiustenkuivaajat, leivänpaahtimet, mikrot ja muut pienet    

 sähkölaitteet
 ● Sähkötoimiset lelut ja urheiluvälineet, sähkötyökalut
 ● Tietokoneet, puhelimet, valaisimet

EI:
 x Loisteputkia tai energiansäästölamppuja (vaarallinen jäte)
 x Irtonaisia akkuja tai paristoja (vaarallinen jäte)
 x Pahvilaatikoita tai muovikasseja (pahvipakkaukset / muovipakkaukset)

Hyödyntäminen:

Sähkölaitteiden sisältämät arvokkaat metallit valjastetaan 
uusioraaka-aineiksi teollisuuden käyttöön

KYLLÄ:
 ● Ruoantähteet, hedelmien. vihannesten ja munien kuoret
 ● Kahvinporot ja teepussit
 ● Kalanperkuujätteet
 ● Huonekasvien osat
 ● Talous- ja leivinpaperit

EI:
 x Nestemäisiä jätteitä (pakattuina sekajäte)
 x Muovia tai tekstiiliä (likaiset energiajäte)
 x Ulosteita tai vaippoja (sekajäte)
 x Risuja ja oksia (puutarhajäte)

Hyödyntäminen:

Biojätteestä valmistetaan biokaasua, maanparannusainetta 
sekä kompostimultaa.

SÄHKÖ- JA 
ELEKTRONIIKKAROMU

BIOJÄTE
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KYLLÄ:
 ● Likaiset muovit ja tekstiilit
 ● Tyhjäksi valutetut öljykanisterit ja muut tyhjät vaarallisten  

 jätteiden pakkaukset
 ● Kierrätykseen kelpaamaton pahvi ja paperi
 ● Tapetit, tyynyt, peitot ja pehmusteet

EI:
 x PVC-muovia, esim. lattiamatot, viemäriputket, mapit   

 (sekajäte)
 x Kumia tai nahkaa (sekajäte)
 x Biojätettä sisältäviä pakkauksia (sekajäte)

Hyödyntäminen:

Energiajätteet ovat lämpöarvoltaan hyvää polttoainetta, joka 
hyödynnetään ekovoimaloissa lämmön ja sähköntuotannossa.

KYLLÄ:
 ● Posliini, keramiikka ja lasiastiat
 ● Kumi, nahka, PVC-muovi
 ● Kengät, laukut, luistimet, sukset
 ● Imurin pölypussit, kissanhiekka, vaipat, laastarit,   

 tupakantumpit
 ● Jäähtynyt tuhka tiiviisti pakattuna
 ● Jäte, jota ei voi lajitella tai kierrättää erikseen

EI:
 x Vaarallisia jätteitä
 x Sähkö- ja elektroniikkaromua

Hyödyntäminen:

Sekajätteet hyödynnetään ekovoimaloissa lämmön ja sähkön-
tuotantoon. 

ENERGIAJÄTE

SEKAJÄTE

Pienet erät energiajätettä 
voi lajitella myös kodin 
sekajäteastiaan, jos 
energiajäteastiaa ei ole. 
Suurikokoiset esineet on 
tuotava jäteasemalle.
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KYLLÄ:

 ● Jäteöljy ja öljynsuodattimet
 ● Akut ja paristot
 ● Maalit, liimat ja lakat
 ● Torjunta-aineet ja myrkyt
 ● Lääkkeet, elohopeaa sisältävät kuumemittarit
 ● Loisteputket ja energiansäästölamput (ehjinä)
 ● Spraymaalit, hiuslakat ja muut painepakkaukset
 ● Kynsilakat ja kynsilakanpoistoaineet
 ● Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 ● Voimakkaasti happamat tai emäksiset pesuaineet
 ● Bensiini, tärpätti ja muut liuottimet
 ● Kestopuu, esim. kukkalaatikot, terassilaudat

EI:
 x Ruokaöljyjä (pakattuina sekajäte)
 x Tyhjäksi valutettuja kanistereita (energiajäte)
 x Tyhjiä metallisia maalipurkkeja (metalli)

Huom!

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään 
samaan pakkaukseen. Tuo vaaralliset jätteet 
jäteasemalle alkuperäispakkauksessa 
tai merkitse pakkaukseen, mitä jätettä se sisältää. 

VAARALLINEN JÄTE

Jäteasemien hinnasto ja 
tyhjennyshinnat
Tyhjennys- ja noutopalveluhinnat sekä 
jäteasemien hinnastot löydät erillisestä 
hinnastosta sekä osoitteesta: 
www.lhj.fi/hinnat

Ei hätää, sillä Kiertokaveri auttaa! Kiertokaveri on LHJ:n 
ylläpitämä jätehakupalvelu, josta löydät lajitteluohjeet ja 
keräyspaikat jopa tuhannelle erilaiselle esineelle ja asialle. 
Tutustu osoitteessa: www.lhj.fi/kiertokaveri

Menikö sormi suuhun jätteitä lajitellessa?
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YHTEYSTIEDOT

www.lhj.fi
www.lhj.fi/kiertokaveri

Asiakaspalvelu (klo 9-15): 
Puh. 03 424 2622  |  asiakaspalvelu@lhj.fi

JÄTEASEMAT

Kiimassuon Jätekeskus

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa
Puh. vaaka 03 424 2620
ma-pe 7-18

Hallavaaran Jätekeskus

Luvalahdentie 323, 27710 Köyliö
Puh. vastaanotto 02 5541 922
ma-to 10-18, pe 8-16

Akaan Jäteasema, Hirsikangas
Hämeentie 521, 37800 Akaa
Puh. 0440 242 655
ma-pe 10-18

Huittisten Jäteasema, paloasema
Klaavolantie 4, 32710 Huittinen
Puh. 040 673 1971
ma 12-18, ke 12-18

Loimaan Jäteasema, Kirveskallio
Myllykyläntie 120, 32200 Loimaa
Puh. 02 763 2713
ma–ti 10–18
ke–to 8–16, pe 8–12

Punkalaitumen Jäteasema

Yrittäjänkuja 4, 31900 Punkalaidun
Puh. 040 673 1971
ti 12–18,  to 12–18

Sastamalan Jäteasema

Pesurinkatu 179, 38200 Sastamala
Puh. 03 511 5831
ma–pe 11–18

Someron Jäteasema, jätevedenpuhdistamo
Salontie 91,31400 Somero
Puh. 050 586 7878
ma 12–18
ke 12–18 
pe 8–14

Urjalan Jäteasema, kunnan varikko
Järveläntie 30, 31760 Urjala
Puh. 0440 342 705
ti 10-18, to 10-18

Kesälauantait:

Kaikki asemat ovat avoinna 
kuukauden 1. lauantaina klo 9-13 
toukokuusta syyskuun alkuun (vko 18-35).

Kiimassuon jätekeskus palvelee lisäksi joka 
lauantai klo 9-13 toukokuusta 
syyskuun alkuun (vko 18-35).

Poikkeuksena juhlapyhät.

Oletko jo huomannut, että 
kotisivuillamme on käytössä myös 
Jätebot - chatkeskustelu mahdollisuus?


