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Esipuhe
Tämä opas on tarkoitettu jokaiselle laitilalaiselle apuvälineeksi kierrätykseen
ja jätteidenlajitteluun. Oppaan on tarkoitus palvella myös kaikkia Laitilan
vapaa-ajanasukkaita ja ohjata tehokkaampaan lajitteluun. Opas tarjoaa vastauksia
yleisimpiin lajittelukysymyksiin ja toivottavasti myös madaltaa kynnystä aloittaa
lajittelu, mikäli sitä ei vielä tee. Samalla opas tarjoaa paikallistason tietoa jätteenlajittelusta ja ohjaa löytämään Laitilan hyötyjätepisteet. Opas löytyy myös sähköisessä muodossa Laitilan kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.laitila.fi.
Jätehuolto elää suurten muutosten aikaa ja erityisesti muovinkierrätys herättää
monia kysymyksiä jokapäiväisessä arjessa: Voiko pussin laittaa muovipakkausten lajitteluastiaan? Mikä on riittävän puhdas laitettavaksi keräykseen? Täytyykö
etiketit irrottaa? Mitä erilaiset numerot ja symbolit pakkauksissa tarkoittavat? Tämän oppaan on tarkoitus tarjota vastauksia niin edellä mainittuihin kysymyksiin
kuin myös muihinkin mieltä painaviin lajittelukysymyksiin.
Myös omat valintamme vaikuttavat siihen, millaista jätettä syntyy ja kuinka paljon.
Ostohetkellä on hyvä pysähtyä pohtimaan kokonaiskustannusta. Olisiko suurempi
pakkaus edullisempi ja samalla myös vähän ekologisempi?
Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse muuttaa yhdellä kerralla. Maailma muuttuu askel kerrallaan ja jokainen teko lajittelun tehostamiseksi, kierrättämisen lisäämiseksi ja jätteen määrän vähentämiseksi on askel oikeaan suuntaan. Me laitilalaiset voisimme ottaa yhteiseksi tavoitteeksi vaikkapa seka- ja biojätteen
määrän vähentämisen ja pyrkiä tätä kautta saattamaan Laitilan vielä muutamaa
kukonaskelta muita kuntia paremmaksi paikaksi elää.
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Jätehuollon perusmaksu
Laitilassa otettiin vuonna 2013 käyttöön ekomaksu, joka vuodesta 2022 alkaen
muuttuu nimeltään jätehuollon perusmaksuksi. Maksu peritään kaikilta asumis- ja
vapaa-ajankäytössä olevilta kiinteistöiltä. Jätelain 78§:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan
sille tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kulut. Laitilassa jätehuollon perusmaksulla
katetaan esimerkiksi tuottajayhteisöjen keräystä täydentävien hyötyjätepisteiden
ylläpidon, vaarallisen jätteen ja hyötyjätteen keräämisen, jäteneuvonnan sekä jäterekisterin ylläpidon aiheuttamat kustannukset.

Jätelaki
Jätelainsäädännön tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa
vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja varmistaa toimiva jätehuolto sekä
ehkäistä roskaantumista.
Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys, joka tunnetaan myös 4R:n
periaatteena.
• Reduce - ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä
• Reuse - jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä
• Recycle - ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti
aineena ja toissijaisesti energiana
• Recover - kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole
teknisesti tai taloudellisesti mahdollista
Etusijajärjestys perustuu EU:n jätedirektiiviin ja se sitoo kaikkia jäsenmaita. Sekä
jätelaki että sitä tukevat asetukset tähtäävät etusijajärjestyksen mahdollisimman
hyvään toteutumiseen.
Laitilan kierrätysopas							
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Sekajäte
Sekajätteen kerääminen on pakollista kaikille talouksille. Sekajätteeseen päätyy
käytännössä kaikki se jäte, joka ei ole kierrätettävissä tai muualle lajiteltavissa. Sekajäte ei enää nykyään päädy kaatopaikoille, vaan sekajäte kuljetetaan varastoinnin
jälkeen niin sanottuun massapolttoon.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• muovit, jotka eivät sovellu
muovipakkausjätteeseen (esim. PVC,

• palo- ja räjähdysvaarallisia jätteitä
• nestemäisiä jätteitä
• vaarallisia jätteitä
• käymäläjätteitä
• hiekoitushiekkaa
• isoja ja raskaita esineitä
• remonttijätteitä

likaiset muovipakkaukset ja muovituotteet)

• hehkulamput, halogeenilamput
• nahka, rikkinäiset kengät
• posliiniastiat ja keramiikka
• vaipat, terveyssiteet
• lahjapaperit ja -nauhat
• imurin pölypussit

• sähkö- ja elektroniikkaromua

Jäteasemalle voi toimittaa kaiken kotona syntyvän jätteen,
jolle ei löydy muuta erikseen mainittua paikkaa.

5

Muovipakkausjäte
Lähes kaikkia muovilaatuja voi kierrättää ja teoriassa muovin uudelleenkäyttöikä on
lähes loputon. Muovipakkausjätteen tulee olla puhdasta ja kuivaa. Muovipakkaukset ja niiden korkit, kannet ja kansikalvot lajitellaan muovipakkausjätteeseen muusta
pakkauksesta irrotettuna. Esimerkiksi likainen lihapakkaus saa jatkossakin mennä
mieluummin sekajätteeseen kuin muovipakkausjätteeseen, koska sen puhdistaminen vaatisi todennäköisesti runsasta vedenkäyttöä. Muovipakkausjätteeseen soveltuvat erilaiset muovipakkaukset, mutta eivät muovituotteet. Nyrkkisääntönä voi
pitää ajatusta siitä, että jos tuotetta ei saa hankittua ilman mukana tulevaa muovipakkausta, voi pakkauksen puhtaana laittaa keräykseen. Mikäli taas on hankkinut
esimerkiksi muovisen eväsrasian, joka rikkoutuu, kuuluu se sekajätteeseen.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• tyhjiä, puhtaita ja kuivia

• likaisia muovipakkauksia tai

muovipakkauksia
• elintarvikkeiden muovipakkaukset,
kuten leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
• pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• pantittomat muovipullot ja
muovipussit

sekajätettä
• PVC-pakkauksia
• muovituotteita
• vaarallisten aineiden jäämiä
sisältäviä pakkauksia

Uusiomuovista valmistetaan mm. jätesäkkejä, pusseja, putkia,
levyjä ja kukkaruukkuja.

Laitilan kierrätysopas							
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Biojäte
Keskimäärin kolmannes kotitalousjätteistä on biojätettä. On arvioitu, että Suomessa ruokahävikkiä kertyy vuosittain jopa 360 miljoonaa kiloa, josta kotitalouksien
osuus on noin kolmannes.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• ruoantähteet
• pilaantuneet ja kuivuneet
elintarvikkeet
• kalanperkeet
• pienet luut (esim. broileri)
• kananmunan kuoret
• kasvisten ja hedelmien kuoret ja
tähteet
• marjojen ja sienten perkuujätteet
• kahvin- ja teenporot, biohajoavat
teepussit, suodatinpaperit
• talouspaperi ja lautasliinat
• huonekasvien osat
• kissanhiekka (pieninä määrinä,

• muovisia ja muita maatumattomia
pusseja, pakkauksia ja astioita
• suuria luita
• imurin pölypusseja
• tupakantumppeja ja tupakantuhkaa
• nahkaa
• nestemäistä jätettä
• tuhkaa
• kiviä

muihin tuotteisiin sekoitettuna)

Pakkaa biojäte sanomalehteen tai erilliseen biojätepussiin.
Muista myös valuttaa nesteet pois biojätteestä!
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Lasi
Kierrätyslasista valmistetaan puhdistuksen, murskauksen ja lajittelun jälkeen uusia
lasipulloja ja -pakkauksia sekä eristevillaa. Huuhtele lasipurkit ja pullot ennen keräysastiaan laittoa. Poista korkit, kannet ja kaulukset eli muovia ja metallia ei saa laittaa
mukaan. Lasipakkausten värillä ei kuitenkaan ole merkitystä, vaan voit lajitella sekä
värilliset että värittömät pakkaukset samaan astiaan. Etikettejä ei tarvitse irrottaa.
Metallikannet ja -korkit voit kierrättää metallina.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• pantittomat lasipullot
• lasipurkit

• lasiastiat (esim. juomalasit, uunivuoat,
maljakot)

• posliini (esim. kahvikupit, lautaset)
• kahvipannut
• kristalli
• peililasi
• kosmetiikkalasi (esim. hajuvesipullot ja
lasiset voidepurkit)

• keramiikka
• hehkulamput
• ikkunalasi
• autojen tuulilasit

Kaiken lasinkeräykseen sopimattoman lasitavaran voit
toimittaa jäteasemalle.

Laitilan kierrätysopas							
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Metalli
Kaikki eri metallit ja metalliseokset ovat kierrätettävissä. Isommat metalliromut kuten polkupyörät, mopon ja auton rungot, kattopellit, metalliputket ym. toimitetaan
suoraan jäteasemalle. Jäteasemalta saat myös veloituksetta romutustodistuksen
vielä rekisterissä olevasta autosta, jonka toimitat romutettavaksi.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• säilyketölkit ja metallipurkit
• alumiinivuoat ja -foliot
• alumiiniset lämpökynttiläkupit
• metallikannet ja -korkit
• pantittomat tölkit
• metalliastiat, -pannut ja -kattilat
• pienet koneen osat
• tyhjät, paineettomat aerosolipullot
• tyhjät maalipurkit

• kahvipusseja
• tablettien läpipainopakkauksia
• sähkö- ja elektroniikkaromua
• akkuja ja paristoja
• aerosolipulloja, joissa ainetta jäljellä

Metallia voidaan kierrättää lähes ikuisesti!
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Paperi
Uusiopaperille painetaan sanomalehtiä, mutta myös kirjekuoria ja wc-paperia valmistetaan kierrätysmateriaalista. Kaikki postiluukusta tullut paperi on keräykseen sopivaa paperia. Jos mainosposti on pakattu muovikääreeseen, muista poistaa muovi
ennen kierrätykseen viemistä. Keräykseen vietäviä papereita ei tulisi sitoa narulla
nipuiksi, vaan helpoiten jatkokäsittely onnistuu, jos paperit kaataa laatikkoon irrallisina. Voit myös pakata paperit valkoiseen paperikassiin.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset
• kirjekuoret (myös ikkunalliset)
• toimistopaperit (teippejä ja niittejä ei

• pahvia
• ruskeita paperikasseja
• kartonkia
• lahjapaperia
• muovia, muovikasseja ja -pakkauksia
• märkää tai likaista paperia
• munakennoja
• talous- ja wc-paperia
• narua

tarvitse poistaa)

• puhelinluettelot
• kirjat, joista on poistettu kannet
(kannet lajitellaan sekajätteeseen)

• uusiopaperit ja värjätyt paperit

Ruskeat paperikassit ovat pahvia, eivätkä siis sovellu
paperinkeräykseen.

Laitilan kierrätysopas							
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Kartonki ja pahvi
Keräyskartongista valmistetaan teollisuudessa esimerkiksi hylsykartonkia. Alumiini- ja muovipinnoitteet pystytään erottelemaan kartonkikuidusta tehtaalla. Nestekartonkipakkaukset kannattaa huuhdella ja valuttaa huolella, jolloin ne eivät haise
pahalta. Pahvit tulisi pakata sisäkkäin ja litistää, näin säästyy tilaa sekä omassa kaapissa että keräysastiassa. Maito- ja mehutölkkien muovikorkkeja ei tarvitse poistaa
pakkauksista. Jos ne kuitenkin haluaa lajitella erilleen, voi ne kierrättää muovipakkausjätteenä.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• aaltopahvia
• ruskeaa kartonkia ja voimapaperia
• ruskeat paperikassit
• nestekartonkipakkaukset, myös
alumiinivuoratut
• muro-, keksi- ym. pahviset pakkaukset
• sokeri- ja jauhopussit
• munakennot
• kartonkiset jäätelöpakkaukset
• lelu- ja kosmetiikkakotelot

• muovia ja muovipakkauksia
• märkää ja likaista pahvia
• WC- ja talouspaperia
• lahjapaperia
• styroksia
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Puujäte
Puujätettä otetaan vastaan jäteasemalla. Puujätteeseen kuuluvat kaikki mahdolliset
puut, pois lukien kyllästetty puujäte. Puu saa olla maalattua tai lakattua ja siinä olevia
pieniä metalliosia, kuten nauloja, ruuveja, kahvoja ja saranoita ei tarvitse poistaa.

Saa laittaa

Ei saa laittaa

• maalatut ja maalaamattomat laudat
• parketti ja laminaatti
• kaappien ovet ja rungot
• lastulevy, vaneri ja MDF
• Halltex-levy
• pinkopahvi
• kokonaan puuta olevat huonekalut
• rottinkikalusteet
• orapihlajan oksa

• kyllästettyä puuta
• kipsilevyä
• vinyylilankkua
• varttilevyä
• huonekaluja (esim. sohvat, tuolit ja
patjat)

Laitilan kierrätysopas							
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Puutarhajäte
Keväisin ja syksyisin siivotaan pihoilta puutarhajätettä, hiekoitushiekkaa ja pihasiivousjätettä, joita ei saa laittaa kodin jäteastioihin. Lehdet ja muut haravointijätteet
on parasta kompostoida omalla pihalla, jos siihen on mahdollisuus. Risutkin sopivat
kompostoriin haketettuna. Puutarhajätettä saa Laitilassa toimittaa toistaiseksi veloituksetta Piikarahkan vanhalle kaatopaikalle (Samppanummentie 24). Puutarhajätettä Piikarahkalle viedessä kannattaa erotella risut ja lehdet toisistaan jo kotona,
sillä eri materiaalit tulee purkaa omiin kasoihinsa.

Saa viedä

Ei saa viedä

• risut ja luonnonpuut
• haravointijätteet

• orapihlajan oksat
• muovia
• kiviä
• asfalttia
• rautaa
• lasia
• tuhkaa
• käsiteltyä puuta (esim. painekyllästetty)
• kodinkoneita, elektroniikkaa
• sekajätettä
• huonekaluja

(esim. lehdet ja ruoho)

• kannot
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Vaarallinen jäte
Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä ovat haitallisia tai vaarallisia luonnolle ja ihmisille. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä
sekä toisistaan, eikä erilaatuisia vaarallisia jätteitä saa sekoittaa keskenään. Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi toimittaa maksutta jäteasemalle.

Kemikaalien varoitusmerkit:

Terveyshaitta

Syövyttävä

Syttyvä

Ympäristövaarat

Korooninen
terveyshaitta

Hapettava

Välitön
myrkyllisyys

Paineen alaiset
kaasut

Räjähde

Laitilan kierrätysopas							
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Vaarallista jätettä ovat
• energiansäästölamput, LED-lamput ja loisteputket
 Voi palauttaa myös lamppuja myyvään liikkeeseen
• pesuaineet, kosmetiikkatuotteet (esim. kynsilakat, hiusvärit ja hajuvedet)
• jäteöljy
• öljynsuodattimet, öljyiset trasselit
• bensiini, polttoöljy, petroli
• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
• maali- ja lakkajätteet, liuottimet
• torjunta-aineet
• auton akut
• kemikaalit, joiden pakkausten kyljessä on oranssi varoitusmerkki tai
punavalkoinen varoitusmerkki.

Nämä vaaralliset jätteet
omiin keräyspaikkoihin
• paristot, pienakut
 palautetaan omiin keräyspisteisiinsä, niitä myyviin liikkeisiin tai jäteasemalle
• kaasupullot  palautetaan myyjälle
• aseiden patruunat ja niiden valmistukseen käytettävät tuotteet
 palautetaan poliisille
• käyttämättömät hätäraketit
 palautetaan myyjälle tai poliisille, näitä ei voi palauttaa jäteasemalle
• ilotulitteet  palautetaan myyjälle, näitä ei voi palauttaa jäteasemalle

Kaikista paristoista tulee teipata navat ennen palautusta
kierrätyspaikkaan.
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Lääkejäte
Apteekit vastaanottavat kotitalouksilta lääkejätettä veloituksetta. Kaikki apteekkiin
toimitetut lääkejätteet menevät hävitettäväksi. Jos lääke on ollut asiakkaan hallussa,
se ei ole enää myyntikelpoinen tuote, vaan jätettä. Tämän takia edes avaamattomista
lääkepakkauksista ei ole mahdollista maksaa asiakkaalle hyvitystä. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin. Lääkejätteen syntymistä voi ehkäistä esim. aloittamalla uusi lääkitys pienimmällä mahdollisella pakkauksella. Mikäli lääke ei jostain syystä sovikaan käyttöön, käyttämättä jää määrällisesti
vähemmän lääkettä. Lääkejätteen paikka ei missään olosuhteissa ole sekajätteen
joukossa, saati viemärissä. Etenkin viemäriin laittaminen aiheuttaa pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia. Läheskään kaikkia lääkeaineita ei pystytä jätevedenpuhdistamolla jätevedestä erottamaan tai poistamaan. Tämän vuoksi jätevedenpuhdistamoilta
voi päästä lääkeaineita ympäristöön ja vesistöihin, jos lääkkeet on hävitetty esimerkiksi vessanpöntöstä alas huuhtomalla.

Lääkejäte tulisi esikäsitellä jo kotona
• Poista pakkauksista ohjelaput ja omat henkilötiedot
• Purkkeihin pakatut tabletit ja kapselit pakataan läpinäkyvään muovipussiin
• Läpipainolevyissä olevat tabletit ja kapselit pakataan pussiin levyineen
• Lääkelaastarit taitetaan liimapinnat vastakkain ja palautetaan omassa läpinäkyvässä pussissaan.
• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit (esim. lääkeinhalaattorit) palautetaan
omissa pakkauksissaan.
Jodipitoiset lääkkeet pakataan omaan pussiin, johon merkitään ”jodi”. Bromipitoiset
lääkkeet pakataan omaan pussiin, johon merkitään ”bromi”. Muista jätettä toimittaessasi kertoa, että mukana on myös jodi- tai bromipitoista jätettä. Jodia tai bromia
sisältäviä lääkkeitä ovat esimerkiksi Betadine®, Jodix®, Atrovent®, Bisolvon®, Medipekt® ja Mucovin®.
Laitilan kierrätysopas							
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Myös sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät valmisteet ja
esim. metotreksaattia sisältävät valmisteet) pakataan muista lääkejätteistä erilleen.
Sytostaattia sisältävät lääkejätteet palautetaan alkuperäispakkauksissaan, omaan
muovipussiinsa pakattuna.
Myös elohopeakuumemittarit kannattaa pakata muista lääkkeistä erilleen. Jos mittari on rikkoontunut, pakkaa se tiiviisti esimerkiksi lasipurkin sisälle.
Käytetyt ruiskut ja neulat tulee pakata erilleen muista lääkkeistä. Neulat ja ruiskut
kannattaa pakata pulloon tai purkkiin. Paras pakkaus on läpinäkyvä, jotta sisällön näkee pakkausta avaamatta. Neuloja ja ruiskuja ei saa pakata muovipussiin tai pahvilaatikkoon, niihin pakattuina neuloista syntyy eri käsittelyvaiheissa helposti viiltohaavoja jätteen käsittelijälle. Insuliinikynän neulat voi pakata muovipulloon tai -kanisteriin
ja hävittää kodin sekajätteen mukana.
Muita vaarallisia jätteitä, tyhjiä lääkepakkauksia ja -pulloja apteekit eivät ole velvollisia vastaanottamaan.

Muistathan, että vitamiinit, lisäravinteet, kosmetiikka ja kemikaalit
eivät kuulu lääkejätteen joukkoon.
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SER
SER tulee sanoista sähkö- ja elektroniikkaromu. Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat
sellaiset laitteet, jotka toimivat verkkovirralla, paristoilla tai akulla. Vastaanottopaikkoihin palautetut sähkö- ja elektroniikkaromut puretaan, materiaalit kierrätetään ja
vaaralliset jätteet käsitellään asianmukaisesti. SE-romua ei saa laittaa muun jätteen
joukkoon. Kaikki kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromu vastaanotetaan jäteasemalla maksutta. SER-jäte kuuluu niin sanotun tuottajavastuun piiriin, mistä johtuen voit palauttaa ne myös myyntipaikkaan. Tämän takia SE-laitteista peritään niiden
myyntihinnan yhteydessä kierrätysmaksu.
Myös loisteputket, energiansäästö- ja LED-lamput kuuluvat SER-keräyksen piiriin.
Lamppujen myyjillä on velvollisuus ottaa vastaan lamppu-SER. Kotitalouksien lamput voit toimittaa kierrätykseen veloituksetta myös jäteasemalle.

SER keräykseen kuuluu
• suuret kodinkoneet
(esim. kylmälaitteet, liedet, pesukoneet,
tuulettimet)

• pienet kodinkoneet
(esim. mikroaaltouunit, pölynimurit, porakoneet, hiustenkuivaajat, silitysraudat)

• palovaroittimet
• paristokäyttöiset lelut
• SE-osia sisältävät urheiluvälineet
• energiansäästö- ja LED-lamput
• valaisimet, joissa on kiinteä lamppu
(esim. kirkasvalolaite)

• konttorikoneet
(esim. tietokoneiden keskusyksiköt ja
näytöt, kopiokoneet, tulostimet)

• viihde-elektroniikka
(esim. televisiot, stereot, radiot)

Energiansäästölamppujen jälkikäsittelyssä elohopea erotellaan ja
puhdas lasi saatetaan uusiokäyttöön.
Laitilan kierrätysopas							
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Tekstiili
Suomalaiset kuluttajat tuottavat tekstiilijätettä 70-100 miljoonaa kiloa vuodessa.
Tästä määrästä vain noin 1 % päätyy kierrätykseen tai kirpputorien kautta uudelleenkäyttöön vaatteena. Loput päätyvät sekajätteen mukana massapolttolaitokselle.
Tekstiilin uudelleenkäytölle etsitäänkin koko ajan uusia väyliä ja prosesseja, joilla
olemassa olevat tekstiilit saataisiin parhaiten uudelleenkäyttöön.
Ehjiä vaatteita voi lahjoittaa esimerkiksi UFF:n vaatekeräykseen. Pakkaa puhtaat
ja ehjät tekstiilit muovipussiin ja laita keräyslaatikkoon. Jätesäkkiin pakkaamista ei
suositella, koska useimmiten se ei mahdu keräysastian täyttöluukusta sisään. UFF:n
keräykseen voit lahjoittaa kesä- ja talvivaatteet ja -kengät, lelut, urheiluvälineet, kodintekstiilit, vyöt, laukut ja muut asusteet. Keräykseen eivät kuitenkaan kelpaa pysyvästi likaiset tai kostuneet vaatteet tai muut tekstiilit, rikkinäiset vaatteet, kengät
tai tekstiilit.
Rikkinäiset vaatteet ja kodintekstiilit voi kierrättää monissa muodin ketjuliikkeissä.
Useimmat ketjut ottavat vastaan myös muualta ostettuja tuotteita, mutta kerralla
vastaanotettavan tekstiilin määrä saattaa olla rajoitettu. Tekstiilejä ottavat vastaan
ainakin H&M, Lindex, KappAhl ja Stadium. Myös Lounais-Suomen jätehuolto (LSJH)
Turussa ja Uudessakaupungissa sekä Rauman seudun jätehuoltolaitos ottavat veloituksetta vastaan tekstiilijätettä.
Jos muuta paikkaa rikkinäisille vaatteille ja kengille ei löydy, on niiden paikka sekajätteen joukossa.
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Rakennus- ja remonttijäte
Rakennustyömaalla ja remontoidessakin kannattaa muistaa jätteiden lajittelun tärkeys. Mitä paremmin jätteet on eroteltu, sitä halvempaa niiden käsittely on. Jos lavalle on heitetty kaikki mahdollinen jäte sekaisin, menee maksu kalleimman jätejakeen mukaan. Ympäristön lisäksi myös kukkarosi kiittää, kun jaksat lajitella.
Remontoidessa syntynyt asbestia sisältävä jäte, esimerkiksi varttilevy, tulee toimittaa erikseen muovisäkkeihin pakattuna jäteasemalle.
Gyproc- eli kipsilevyjäte tulee eritellä muista rakennusjätteistä, samoin kuin rakennusvilla. Nämä molemmat jätteet toimitetaan jatkokäsittelyyn omina jätejakeinaan,
koska ne haittaavat muun jätteen käsittelyprosessia.
Painekyllästetty puujäte tulee lajitella erilleen muusta mahdollisesti syntyvästä puujätteestä. Painekyllästetty puujäte otetaan jäteasemalla erikseen vastaan.
Saniteettiposliini, eli WC-istuimet ja lavuaarit, vastaanotetaan jäteasemalla erikseen.
Vanhat ikkunat ja hajonneet ikkunalasit on myös hyvä toimittaa jäteasemalle. Lasinkeräysastiaan ikkuna- ja muuta tasolasia ei tule laittaa.

Laitilan kierrätysopas							
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Suurikokoiset jätteet
Suurikokoiset esineet, kuten käyttökelvottomat huonekalut ja suuret metalliesineet,
voi toimittaa jäteasemalle. Pihan jäteastioihin ja jätekatoksiin ei saa laittaa suuria esineitä, ne eivät sovellu käsiteltäväksi kotitalousjätteen joukossa. Varastojen siivousten ja talkoiden ajaksi kannattaa tilata pihalle vaihtolava, joka tyhjennetään asianmukaisesti jäteasemalla.

Autonrenkaat
Myös autonrenkaat ovat tuottajavastuun alaista jätettä. Tämän vuoksi renkaita ostaessa niistä maksetaan kierrätysmaksu. Voit jättää ajokelvottomat vanhat renkaasi rengasliikkeeseen, kun ne vastaavat ostamiasi uusia renkaita. Autonrenkaat voi
myös toimittaa kierrätettäviksi jäteasemalle sekä vanteilla että ilman.

Mökkiläisille
Laitilan vapaa-ajanasukkaille ovat tarjolla kaikki samat palvelut kuin vakituisesti Laitilassa asuvillekin. Tarkoituksena ei ole, että hyötyjätteitä tarvitsisi kuljettaa takaisin omaan kotipitäjään, vaan tämän oppaan avulla suunnistaa mökkiä lähimmälle
kierrätyspisteelle. Jätehuollon perusmaksulla katetaan näiden hyötyjätepisteiden
ylläpito, myös vapaa-ajanasukkaiden osalta. Tästä huolimatta jokaisella kiinteistöllä
tulee kuitenkin olla kiinteistökohtainen jätehuoltosopimus.
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Kuivakäymäläjäte
Usein vapaa-ajanasunnolla on käytössä kuivakäymälä, joka onkin oivallinen vaihtoehto vesivessalle. Kuivakäymäläjäte pitää kuitenkin kompostoida huolella ennen jatkokäyttöä. Käymäläjätteen kompostoinnissa voi pääosin noudattaa yleisiä kompostoinnin ohjeita. Mikäli käymäläjätteeseen ei ole sekoitettu kuiviketta käytön aikana,
täytyy se tehdä kompostoitaessa. Yleisohjeena on jälkikompostoida käymäläjätettä
vuoden ajan. Kompostointiajan voi laskea alkavan siitä hetkestä, kun kompostiin ei
enää lisätä tuoretta käymäläjätettä. Suomessa kompostoituminen on lämpötilasta
johtuen nopeampaa kesällä kuin talvella. Kompostorissa on oltava tiivis pohja, jotta suotonestettä ei pääse valumaan suoraan maahan. Käymäläkompostin hoito on
helppoa; käymäläkompostia ei tarvitse sekoittaa ja jos se kuivuu liikaa, voi sitä kastella välillä.
Täydellisesti kompostoitunut käymäläjäte näyttää ja tuoksuu mullalta. Valmista kompostia saa käyttää omalla pihalla. Puutarhassa esimerkiksi pensaita istutettaessa voi
kuopan pohjalle levittää kompostia. Komposti sopii myös vuosittain käytettäväksi
katteena perennoille, marjapensaille, hedelmäpuille ja pensasruusuille. Sitä voi myös
sekoittaa muuhun kasvualustaan esimerkiksi kasvimaalle, perustettavalle nurmikolle
tai kasvihuoneeseen.
Jos valmiin kompostin käyttö omalla pihalla ei ole mahdollista, on hyvä muistaa seuraavat asiat: Käymäläjätettä tai edes siitä valmistettua kompostia ei voi laittaa sekajäteastiaan. Kompostin myyminen tai myytäväksi tulevien kasvien lannoittaminen sillä
vaatii lannoitelain mukaiset toimenpiteet.

Laitilan kierrätysopas							
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Kierrätyskeskus
Laitilan kierrätyskeskus palvelee arkipäivisin niin tavaran vastaanotossa kuin eteenpäin myynnissäkin. Kierrätyskeskus vastaanottaa käyttökelpoista, ehjää ja puhdasta tavaraa.

Saa viedä

Ei saa viedä

• huonekaluja
• astioita
• kodin tekstiili- ja sisustustavaroita
• käsityö- ja askartelutarvikkeita
• sähkö- ja elektroniikkalaitteita
• polkupyöriä
• vanhoja rakennusten ikkunoita
ja ovia
• kirjoja (ei kuitenkaan oppikirjoja, tieto-

• vaatteitta
• turvallisuusvälineitä
(esim. turvaistuimia, pyöräilykypäriä)

• VHS-kasetteja
• vanhanmallisia suksia,
laskettelusuksia ja monoja
• pianoja
• kassakaappeja

sanakirjoja tai Valitut Palat -kirjoja)
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Kierrätyspisteet
Laitilan hyötyjätteiden kierrätyspisteet löytyvät seuraavista paikoista:

Kierrätyspiste

Paperi

Lasi

Metalli

Pahvi

Muovi

Vaate

Itäkulman koulu, Kaivolantie 1058

x

x

x

x

Itäkulman ns-talo, Katinhännäntie 163

x

x

x

x

Kalevanpojantie, Kalevanpojantie 2

x

x

x

x

K-Supermarket, Kauppakatu 3

x

x

x

x

Kodjalan koulu, Vidiläntie 404

x

x

x

x

x

x

Kotoharju, Metsätähdentie 1

x

x

x

x

Leinmäki, Leinmäentie 375

x

x

x

x

Nästi, Nästintie 23

x

x

x

x

Padon yhteistalo, Padontie 482

x

x

x

x

Salon vanhan koulun kenttä, Salontie 350

x

x

x

x

S-Market, Kauppakatu 8

x

x

x

x

x

x

Seppälä, Väkkäräntie 301

x

x

x

x

Soukaisten koulu, Perttelintie 14

x

x

x

x

Suontaka, Suontaantie 33

x

x

x

x

Tokmanni, Garpintie 1

x

x

x

x

x

Työväentalo, Kostiaistentie 10

x

x

x

x

x

Untamalan koulun takapiha, Untamontie 186

x

x

x

x

Vaimaro, Hakosaarentie 4

x

x

x

x

Jäteasema löytyy osoitteesta Verstastie 4.
Kierrätyskeskus löytyy osoitteesta Niinisuontie 5.
Puutarhajätettä otetaan vastaan Piikarahkan vanhalla kaatopaikalla osoitteessa
Samppanummentie 24.
Voit tarkistaa paikat myös kartalta, jonka löydät osoitteesta www.helistola.fi.
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Minne lajitella nämä?
Vaikka lajittelu yleensä on helppoa, tulee toisinaan vastaan jätettä, jonka kierrätyspaikka mietityttää. Tähän on koottu muutamia esimerkkejä näistä päänvaivaa aiheuttavista jätteistä. Jos sinulla kuitenkin on jätettä, jonka paikkaa on itse vaikeaa keksiä,
ota rohkeasti yhteyttä jäteasemalle.
CD- ja DVD-levyt
sekajätteeseen – Levyt sisältävät pienen määrän alumiinia, mikä ei ole kerättävissä
talteen.
Halogeenilamput, hehkulamput, autojen polttimot
sekajätteeseen – Näissä lampuissa on lasin lisäksi muita materiaaleja, jotka estävät
kierrättämisen lasin joukossa. Mitkään näistä lampuista eivät kuitenkaan sisällä vaaralliseksi luokiteltuja aineita.
Kahvipussit
muovipakkausjätteeseen
Kengät
sekajätteeseen – Jos ovat rikkinäiset/loppuunkäytetyt, ovat sekajätettä. Ehjät, käyttökelpoiset kengät voit toimittaa esim. UFF:n kierrätykseen.
Kinkkurasva
jäteasemalle tai sekajätteeseen - Kinkun rasva voi muodostua suureksi ongelmaksi,
mikäli sen kaataa viemäriin. Kätevin tapa hävittää kinkkurasva on kaataa se juoksevana tyhjään maitopurkkiin ja antaa jähmettyä sinne. Kun rasva on jähmettynyt, kannattaa purkki teipata kiinni ja toimittaa joko jäteaseman veloituksettomaan erilliskeräykseen tai laittaa sekajätteen joukkoon. Mikäli kinkussa on ollut luu, myös se tulee
hävittää sekajätteen joukossa. Näin suuret luut eivät kompostoidu kotikompostissa
tai biojätteen joukossa.
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Kopiokoneiden ja tulostimien värikasetit
Useimmat laitevalmistajat tarjoavat mahdollisuutta palauttaa alkuperäiset, tyhjät
kasetit ilmaiseksi takaisin valmistajalle. Kannattaakin tutustua laitevalmistajien kotisivuihin, kun värikasetti on tyhjä. Jos laitevalmistajalla ei ole palautusmahdollisuutta,
voi tyhjän kasetin laittaa sekajätteeseen. Mikäli kasetti ei ole tyhjä, on se vaarallista
jätettä.
Kosmetiikka
Kynsilakat, kynsilakan poistoaineet, hajuvedet, hiuslakat ja hiusvärit ovat vaarallista
jätettä ja ne tulee toimittaa jäteasemalle.
Nestemäiset kosmetiikkatuotteet, kuten kasvovedet, puhdistusemulsiot, shampoot
ja nestesaippuat voi toimittaa jäteasemalle erilliskeräykseen.
Perusvoiteet, meikit ja palasaippuat puolestaan voi laittaa sekajätteeseen.
Lisäravinteet ja vitamiinit
sekajätteeseen – Nämä eivät ole lääkejätettä, eikä niitä voi toimittaa apteekkiin lääkejätekeräykseen.
Omenat
jäteasemalle – Muumiotautiset tai muuten huonot omenat voi toimittaa jäteasemalle veloituksetta.
Orapihlaja
jäteasemalle – Orapihlajan oksia ei voi toimittaa Piikarahkan vanhalle kaatopaikalle,
vaan niiden paikka on jäteaseman puujätekeräyksessä.
Palovaroittimet
jäteasemalle – Vanhat ja rikkinäiset palovaroittimet voi toimittaa veloituksetta
SER-keräykseen.
Pesuaineet
jäteasemalle – Vanhat pesuaineet ovat vaarallista jätettä

Laitilan kierrätysopas							
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Sammuttimet
jäteasemalle – Vanhat ja rikkinäiset sammuttimet voi toimittaa veloituksetta jäteasemalle.
Styrox
jäteasemalle – Puhtaan pakkausstyroksin voi tuoda veloituksetta jäteasemalle styroxin erilliskeräykseen. Pienet määrät puhdasta pakkausstyroxia voi laittaa myös muovipakkausjätteeseen. Likainen styrox ja rakennusstyrox kuuluvat sekajätteeseen.
Sulakkeet
sekajätteeseen
Sulaneet pakasteet
jäteasemalle – Sulaneet pakasteet voi toimittaa pakkauksineen jäteasemalle biojätteen mukana eteenpäin toimitettavaksi.
Tablettien tyhjät läpipainopakkaukset
sekajätteeseen – Läpipainopakkaukset sisältävät yleensä sekä muovia että metallia,
joita ei saada eroteltua toisistaan.
Tekohampaat
sekajätteeseen – Vanhat, käytöstä poistetut tekohampaat eivät ole lääkejätettä.
Tuhka
sekajätteeseen – Varmista kuitenkin tuhkan ja tupakantumppien kytemättömyys ja
jäähtyminen ennen astiaan laittamista! Tuhka ja tumpit tulee pakata tiiviiseen pussiin/laatikkoon ennen jäteastiaan laittamista.
VHS-kasetit
sekajätteeseen – Vanhoille VHS-kaseteille ei ole muuta paikkaa kuin sekajäte.
Askarteluun materiaali ei sovellu suuren kemikaalikuormansa takia.
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