Ollaan
yhdessä
ympäristölle
paras!

Omakotitalon
jäteopas

Kierrätettävien jätteiden lajittelu
l Ekopisteet

palvelevat

Kierrätettävät jätteet voit viedä ekopisteisiin vaikka kauppareissulla. Pisteissä kerätään paperia ja pakkausjätteitä.
Katso lähin piste ja sen valikoima karttapalvelusta: www.kierrätys.info
l Biojäte,

ja metalli

lasipakkaukset

Omakotitalon pihassa voi olla myös
omat tai naapureiden kanssa yhteiset
jäteastiat biojätteelle, lasipakkauksille
ja metallille. Tuomme kaikille jätelajeille maksuttomat jäteastiat, joiden
vuokra sisältyy tyhjennyshintaan.

Kiva kun
tulit meidän
asiakkaaksemme!

l Jätehuoltoon liitytään taajama-

alueella kiinteistökohtaisesti. Liittyminen hoituu verkossa www.pjhoy.fi ➡
Oma jätehuolto tai ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluumme.
Kun olet liittänyt omakotitalosi jätehuoltoon, tuomme pihaasi maksuttoman sekajäteastian. Astian vuokra sisältyy tyhjennysmaksuun. Useimmiten
240 litran jäteastia on sopivan kokoinen. Naapureiden kanssa voi sopia
myös yhteisen sekajäteastian käyttämisestä eli jätekimpasta.
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Sekajäteastian yleisin tyhjennysväli on
kaksi viikkoa. Tyhjennysväliä voi tarvittaessa myös muuttaa. Voit kysyä lisätietoa asiakaspalvelustamme.
Jätemaksu perustuu jätelajiin, jäteastian kokoon ja tyhjennysten tiheyteen.
Jäteastian tyhjennyksen voi keskeyttää tilapäisesti esimerkiksi lomamatkan tai mökkeilyn ajaksi.

ja muovipakkaukset

Mahdollisuutta kartonki- ja muovipakkausten lajitteluun omassa pihassa
kannattaa kysyä asiakaspalvelustamme.
Pakkausjäte vie paljon tilaa ja siksi
sen lajittelussa olisi hyvä käyttää mahdollisimman isoa jäteastiaa. Jäteastian pidempi tyhjennysväli vähentää
kuljetuspäästöjä ja on siksi ympäristölle paras vaihtoehto.

Yhteinen jäteastia eli jätekimppa
l Yhteinen jäteastia eli jätekimppa

Liittyminen jätehuoltoon

l Kartonki-

naapurin kanssa on usein omakotitalossa asuvalle järkevä ja edullinen
vaihtoehto. Jätekimpan voi sopia yhden tai useamman naapurin kanssa.

Kimpassa jäteastian tyhjennysmaksu
jaetaan kaikkien osallistujien kesken
ja jokainen osallistuja saa oman laskun. Katso lisätietoa jätekimpasta
www.pjhoy.fi/kimppa.

Muutokset jäteastian tyhjennyksessä
l Jäteastia tyhjennetään pääsääntöi-

sesti samana viikonpäivänä. Arkipyhäviikoilla tyhjennyspäivä muuttuu usein
päivää aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

Myös jäteauton rikkoutuminen,
hankala keli, teiden liukkaus, routa tai
kuljetusliikkeen vaihtuminen saattavat
muuttaa tyhjennyksen aikataulua.
Maltti on valttia: hoidamme tyhjennykset niin pian kuin mahdollista.
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Jäteastian paikka pihassa
l Jäteastian tyhjennys sujuu hyvin,

kun jäteauto pääsee esteettömästi
ja turvallisesti astian lähelle. Tarkista myös etteivät puiden tai pensaiden o
 ksat osu jäteautoon. Sijoita
jäteastia paikkaan, jossa on tasainen ja kestävä alusta. Jos jäteastia
on katoksessa, kulkureitillä ei saa
olla kynnyksiä, portaita tai kapeita
oviaukkoja.
Jäteastia kannattaa sijoittaa enintään viiden metrin päähän tontin ra-

jasta tulotien puolelle. Jäteastiaa ei
kannata sijoittaa pihan perälle, sillä
ylimääräisestä siirtomatkasta menee lisämaksu.
Huolehdithan, että kiinteistön numero on näkyvillä. Tarvittaessa saat
asiakaspalvelustamme jäteastiaan
kiinnitettävän numerotarran.

Suuria esineitä,
sähkölaitteita tai
vaarallista jätettä
ei saa laittaa
jäteastioihin
eikä jättää
lisäjätteeksi.

Muista talvella hiekoittaa ja luoda
lumet pihatieltä, jäteastian vierestä
ja sen päältä.

Mitä sekajäteastiaan voi laittaa?
l Sekajäteastiaan laitetaan lajittelun

jälkeen jäljelle jäävä jäte. Suuria esineitä, sähkölaitteita tai vaarallista jätettä ei saa laittaa jäteastioihin eikä
jättää lisäjätteeksi. Tällaiset jätteet on
kuljetettava itse jäteasemalle tai tilattava niille erillinen kuljetus, esimerkiksi Repsikka-noutopalvelu.

Painorajat

Muovinen jäteastia saa painaa täytenä
enintään 60 kg. Liian painavat jätteet
rikkovat jäteastian tai estävät tyhjentämisen. Jos pakkaat jäteastian liian
painavaksi tai niin täyteen, että kansi
jää selvästi auki, siitä veloitetaan lisäjätemaksu. Jos jäteastiasi on usein
liian täynnä, ole yhteydessä asiakas-
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palveluun jäteastian tyhjennystiheyden
tai koon muuttamiseksi.

Lisäjäte

Jäteastian viereen voi tarvittaessa jättää lisäjätettä. Merkitse lisäjäte selvästi jätteeksi. Lisäjätteen pitää olla
kuljetukseen soveltuvaa ja pakattu esimerkiksi jätesäkkiin. Lisäjäte voi painaa enintään 20 kg. Lisäjätteestä menee maksu voimassa olevan jätetaksan mukaisesti.

Pölyävä jäte

Pölyävä jäte, kuten tuhka, pitää pakata hyvin ennen jäteastiaan laittamista. Tuhkan pitää olla täysin jäähtynyttä
syttymisvaaran vuoksi.
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Risut ja remonttijäte
l Paras tapa risujen ja oksien hyödyn-

tämiseen on haketus. Hake sopii erinomaisesti istutusten katteeksi ja kompostin seosaineeksi. Jos et hyödynnä
risuja omalla tontillasi, voit viedä ne jätekeskuksiin tai kysyä omasta kunnastasi risujen vastaanottopaikkoja.

tekeskukseen. Katso rakentajan ja
remointoijan lajitteluohjeet
www.pjhoy.fi/rakentajanopas

Remonttijätteet eivät kuulu omaan jäteastiaan tai aluejätepisteeseen vaan
ne tulee viedä itse jäteasemalle tai jä-

Aluejätepisteet:
kierrätys.info

Lietteiden tyhjennys
l Teemme viemäriverkostoon kuulu-

mattomien kiinteistöjen saostus- ja
umpisäiliölietteiden tyhjennykset kaikissa muissa alueemme kunnissa paitsi Nokialla.

Haja-asutusalueen jätehuolto
l Haja-asutusalueella päivittäiset ros-

kapussit viedään yhteisiin aluejätepisteisiin. Aluejätepisteiden käytöstä
maksetaan vuosimaksu. Pisteet ovat
myös mökkiläisten käytettävissä.
Katso lähin aluejätepiste karttapalvelustamme www.kierrätys.info
Monin paikoin myös haja-asutus
alueella on mahdollista saada pihaan
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kiinteistökohtainen jäteastia tai kimppa-astia. Tämä on usein myös edullisempi vaihtoehto. Kiinteistökohtaisen
keräyksen edellytyksenä on ympäri
vuoden raskasta jäteautoa kestävä ja
riittävän leveä tie. Biojätteelle suosittelemme kompostointia.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja
sovi lietesäiliön tyhjennykselle säännöllinen rytmi jo ensimmäisen tilauksen
yhteydessä. Säännöllinen tyhjennys on
hinnaltaan edullisin ja säästyt tilaamisen vaivalta. Säännöllisellä tyhjennyksellä varmistetaan myös jätevesijärjestelmän toimiminen, eikä kiireellisistä tyhennyksistä tarvitse maksaa ekstraa.
Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamojen lietteet on tyhjennettävä vähintään

kerran vuodessa, umpisäiliöt tarpeen
mukaan. Pelkkiä harmaavesilietteitä sisältävät saostussäiliöt tulee tyhjentää
vähintää kolmen vuoden välein.
Katso lisätietoa lietetyhjennyksistä
www.pjhoy.fi/liete

Käymäläjätteen kompostointi

Käymäläjätettä ei saa laittaa sekajätteeseen, biojätteeseen eikä viedä aluejätepisteisiin.
Kunnan ympäristöviranomaisilta voit
kysyä kuivakäymälään liittyviä ohjeita ja
määräyksiä. Lisätietoa saat myös Käymäläseura Huussilta www.huussi.net
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Käyttökelpoiset tavarat
Esimerkiksi
l Tekstiilit ja jalkineet
l Huonekalut
l Kirjat
l Urheiluvälineet
l Astiat

Esimerkiksi
l Ruuantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
l Perkuujätteet ja kuoret
l Kahvinporot ja teepussit
l Kasvit, ruoho, lehdet
l Talouspaperit, lautasliinat

Myy tai lahjoita esimerkiksi kirpputoreilla,
kierrätyskeskuksissa tai verkossa.
Vie puhtaat ja kuivat rikkinäiset tekstiilit
poistotekstiilien keräykseen.

Valuta biojätteistä nesteet viemäriin,
ei kuitenkaan rasvoja.
Pakkaa biojäte sanomalehteen tai
biohajoavaan pussiin.Ei nesteitä, tuhkaa
lääkkeitä, tupakantumppeja tai vaippoja.

l

Sinulle tarpeeton on toisen aarre!

Biojätteestä tehdään biokaasua ja
lannoitteita.

Lasipakkaukset

Metalli

Biojäte

Kodin pienet metalliesineet ja -pakkaukset
Esimerkiksi
l Säilyketölkit ja pantittomat juomatölkit
l Alumiinivuoat ja -foliot
l Kattilat ja paistinpannut
l Ruokailuvälineet
l Tyhjät maalipurkit
l Tyhjät, paineettomat aerosolipullot
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi
Ei kaasupulloja. Vie isot metallijätteet
jäteasemille, jätekeskuksiin tai Repe & Romu
-kierrokselle.

l Lasipurkit
l Lasipullot

Ei posliinia, keramiikkaa, lasiastioita,
lamppuja, peilejä tai tasolasia.
Poista korkit ja kannet. Etiketit ja
kaulusrenkaat saavat olla.
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi
Lasi kiertää uuden pakkauslasin
valmistukseen.

l

l

Paperi
Esimerkiksi
l Sanoma- ja aikakauslehdet
l Mainosposti
l Kirjekuoret
l Kopiot ja tulosteet
l Tuoteluettelot ja -kuvastot
Vie paperit irrallaan, älä sido niitä.
Ei pahvia tai kartonkia.
Ei märkää tai likaista paperia.
Paperi kiertää pehmopaperina tai
sanomalehtinä.

Sekajäte
Esimerkiksi
l Likaiset muovipakkaukset ja muut muovit
l Likainen paperi ja kartonki
l Vaipat ja terveyssiteet
l Posliini, keramiikka, lasiastiat
l Tekstiilit, nahka, kumi
l Hehku- ja halogeenilamput
l Kosmetiikka
l Tuhka, tupakantumpit
l Kasetit, cd- ja dvd-levyt
l Lemmikkien jätteet

l
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l

Sekajäte hyödynnetään Tammervoiman
hyötyvoimalassa lämmöksi ja sähköksi.

Metalli kiertää teollisuuden raaka-aineeksi.

Kartonkipakkaukset

Muovipakkaukset

Esimerkiksi
l Pahvilaatikot
l Maito- ja mehutölkit
l Muro- ja keksipaketit
l Kartonkiset kertakäyttöastiat
l Paperipussit, -kassit ja käärepaperit
l Paperirullien hylsyt ja munakennot
l Juomien kartonkikääreet

Keräykseen käyvät tyhjät, puhtaat ja kuivat
muovipakkaukset

Huuhtaise ja valuta tölkit, litistä ja pakkaa ne
sisäkkäin.Ei likaista ja märkää kartonkia.
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Ei PVC-pakkauksia (03) tai muita
muovituotteita (esim. lelut ja astiat)
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Esimerkiksi
l Elintarvikepakkaukset
l Pesuainepakkaukset
l Muovipussit ja -kääreet
l Pullot, kanisterit ja purkit

l

l

Kartonki kiertää teollisuuden raaka-aineeksi.

Puhtaat muovipakkaukset kierrätykseen,
likaiset energiaksi.
l
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l

Vaaralliset jätteet käsitellään turvallisesti.

Vie sähkölaitteet jäteasemille, jätekeskuksiin
tai Repe & Romu -kierrokselle.
Kysy vastaanotosta myös kaupasta.
l Sähkölaitteiden materiaaleja
hyödynnetään uudestaan.

Vartti-kontti (vaarallisten jätteiden kontti)

Repsikka-noutopalvelu

Repe&Romu-kierros

Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskukset

Jäteasema

Ekopiste

Minne
voin viedä?

Kiinteistön lajitteluastiat

Säilytä jätteet alkuperäispakkauksissaan.
Vie lääkkeet apteekkiin. Vie paristot ja
kännykän akut niitä myyviin liikkeisiin.
Vie vaaralliset jätteet jäteasemille, jäte
keskuksiin tai Repe & Romu -kierrokselle.

Esimerkiksi
l Televisiot, radiot, tietokoneet, kännykät
l Jääkaapit ja pakastimet
l Liedet ja mikrot
l Pesukoneet
l Pölynimurit
l Pienet sähkölaitteet

Biojäteastia tai oma kompostori

Esimerkiksi
l Maalit, liimat, lakat, liuottimet, ohenteet
l Kemikaalit, joilla on vaaraominaisuus
l Jäteöljyt ja öljynsuodattimet
l Akut
l Loisteputket ja energiansäästölamput

Sähkölaitteet

Oma astia, kimppa-astia tai aluejätepiste*

Vaarallinen jäte

Lajittelijan
hakupalvelu
taskussasi
www.lajittele.se

Biojäte
Paperi
Kartonkipakkaukset
Lasipakkaukset
Muovipakkaukset
Metalli
Sekajäte
Vaarallinen jäte
Sähkölaitteet
Isot jätteet ja remonttijätteet

Risut ja puutarhajätteet

Isot jätteet ja remonttijätteet

Esimerkiksi
l Risut
l Lehdet ja haravointijätteet
l Omenat
l Naatit ja ruohot

Esimerkiksi
l Huonekalut, patjat ja kalusteet
l Kiviaines, posliini ja kaakelit
l Eristeet ja lattiapäällysteet
l Puutavara

Pidä risut erillään muista puutarhajätteistä.
Vie Koukkujärven tai Tarastenjärven
jätekeskukseen.
Kysy vastaanottopaikkaa myös kunnastasi.

Vie jätteet jäteasemille tai jätekeskuksiin.
Ne käsitellään ennen Tammervoiman
hyötyvoimalaa. Kokoa kuorma niin, että
se on helppo purkaa ja lajitella vastaanotossa.
Säästät aikaa ja rahaa.

l Risut haketetaan kompostin seosaineeksi
ja puutarhajäte kompostoidaan.
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Risut **
Puutarhajäte

* Aluejätepisteet vain vuosimaksuasiakkaille.
** Parkanon jäteasema vastaanottaa risuja.
Kysy vastaanotosta myös omasta kunnastasi.

Katso lähin
kierrätyspiste
www.kierrätys.info

l Sekajäte hyödynnetään Tammervoiman
hyötyvoimalassa lämmöksi ja sähköksi.
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Jätekeskukset
Koukkujärven
jätekeskus

Koukkujärventie 361, Nokia
avoinna: ma–pe 6.30–21,
la 8.30–15.30

Tarastenjärven
jätekeskus

Hyötyvoimankuja 2, Tampere
avoinna: ma–pe 6.30–21,
la 8.30–15.30

Jäteasemat
Hämeenkyrön jäteasema

Tippavaarantie 30
Avoinna: ma, ti ja to 14–18, la 10–14

Ikaalisten jäteasema

Teijärventie 7
Avoinna: ke ja to 14–18, la 10–14

Juupajoen jäteasema

Puhdistamontie 6, Korkeakoski
Avoinna: la 10–14
kesäisin 2.5.–31.8. myös ke 15–19

Kangasalan jäteasemat

Kaarina Maununtyttären tie 6
Avoinna: ti–pe 14–18, la 10–14
• Kuhmalahti:
Taidetie 6
Avoinna: la 10–14,
kesäisin 2.5.–31.8. myös ke 15–19

Lempäälän jäteasema

Moisiolammentie 23
Avoinna: ti-to 9–17, pe 11–17, la 9–15
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Mänttä-Vilppulan jäteasema
Pajatie 2
Avoinna: ti ja to 12–18, la 10–14
kesäisin 2.5.–31.8. myös ke 12–18

Oriveden jäteasema

Lenkkitie 2–4
Avoinna: ke–to 9–17, pe 14–18,
la 9–15

Parkanon jäteasema

Yrittäjäkatu 10
Avoinna: ti 12–18, pe 9–12,
la 9–13

Pirkkalan jäteasema

Turkkirata 12
Avoinna: ti–pe klo 14–18,
kesäisin 2.5.–30.9. myös la 10–14

Pälkäneen jäteasemat

Kankaanmaantie 16
Avoinna: ti 14–18, la 10–14
• Luopioinen:
Luopioistentie 495
Avoinna: la 10–14,
kesäisin 2.5.–31.8. myös ke 15–19

Ruoveden jäteasema

Saarismaantie 1
Avoinna: ke 12–18, la 10–14

Sastamalan jäteasema/
Mouhijärvi
Pynnärintie 7
Avoinna: la 10–14

Tampereen jäteasemat

Katso lähin
kierrätyspiste
www.kierrätys.info

• Nekala:
Viinikankatu 46, A-portti
Avoinna: ma–ti 10–17,
ke 11–18, to–pe 9–16
• Teisko:
Terälahdentie 243
Avoinna: la 8–15.30
kesäisin 2.5.–31.10. myös
ma 9–16 ja pe 11–18
• Vuores:
Mäyränmäenkatu 18
Avoinna: ma-pe 8–20
Henkilökunta paikalla
ma–pe 15–18

Vesilahden jäteasema

Mäntytie 1
Avoinna: la 10–14
kesäisin 2.5.–30.9. myös ti 14–18

Virtain jäteasema

Ahjolantie 25
Avoinna: ma 8–12, to-pe 13–18
kesäisin 2.5.–31.8. myös la 10–14

Ylöjärven jäteasemat

Toimintatie 4, Elovainio
Avoinna: ma, ti, to ja pe 10–17,
ke 12–19
• Kuru:
Sääksinnokantie 91
Avoinna: la 10–14,
kesäisin 2.5.–30.9. myös ti 14–18

Jos kuljetus on ongelma,
maksullinen Repsikka-noutopalvelu
auttaa. Tilaa palvelu
www.repsikkanouto.fi tai
asiakaspalvelu 03 240 5110

Repe&Romun kyytiin maksutta kodin
vaaralliset jätteet, metalliromut sekä
sähkölaitteet. Katso kierroksen
aikataulu Roskakalenterista tai
www.pjhoy.fi/repejaromu.
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Jätteistä
hyödynnetään
nykyisin 99 %.

Ympäristölle paras Pirkanmaan Jätehuolto
l Kun sinä lajittelet, me huolehdimme

jätteet joko materiaalikierrätykseen tai
energiaksi. Jätteistä hyödynnetään nykyisin 99 %. Teemme yhdessä päivittäin satoja ympäristötekoja. Yhtiömme

huolehtii 17 kunnan lakisääteisistä jätehuoltopalveluista, jotka on suunnattu pääasiassa asukkaille, taloyhtiöille
ja kunnille.

Yhdessä onnistumme
l Jätehuolto on yhteistyötä. Mukana

ovat urakoitsijamme, omistajakuntamme, yhteistyökumppanimme, henkilöstömme ja alueemme asukkaat. Yhdessä saamme enemmän aikaan.
Jäteastioiden tyhjennykset ja jätteiden
kuljetukset hoitavat yksityiset, tarjous-

kilpailun perusteella valitut kuljetusliikkeet. Yhtiömme vastaa kuljetusten kilpailuttamisesta ja reitityksestä sekä
jätehuollon asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Kaikki omakotitalon jätehuoltoasiat hoituvat asiakaspalvelumme kautta.

Jätehuollon viranomaistehtävät
l Kunnat ovat perustaneet yhteisen jä-

tehuoltolautakunnan, joka päättää esimerkiksi jätetaksasta, jätehuoltomääräyksistä ja jätemaksujen kohtuullistamisesta. Jätehuollon viranomaistehtävät kuuluvat alueelliselle jätehuolto
lautakunnalle ja kunnan ympäristö
viranomaiselle. Katso verkossa
www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta

yrityksillä on vastuuta tuotteidensa jätehuollosta. Esimerkiksi ajoneuvojen
renkaat, paperi, pakkaukset, paristot ja
akut, romuajoneuvot ja sähkölaitteet
kuuluvat tämän tuottajavastuun piiriin.
Täydennämme tuottajien keräysverkostoa omilla jätteiden vastaanottopaikoillamme.

Myös tuottajilla eli tuotteita valmistavilla, maahantuovilla tai pakkaavilla
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Päästösäästöjä e-laskulla
l Pirkanmaan Jätehuollon laskun voi

vastaanottaa sähköisenä. Voit tehdä
e-laskusopimuksen verkkopankissasi.
Tarvitset vain viitenumeron, joka näkyy
laskussasi. Sähköinen lasku on paperilaskuun verrattuna noin kolme kertaa

ilmastoystävällisempi vaihtoehto.
Ollaan yhdessä ympäristölle paras!

Lajitteluohjeet
kätevästi
verkossa
lajittele.se

Asiakaspalvelu
l Asiakaspalvelu puh. 03 240 5110, arkisin klo 9–15
l Oma jätehuolto -verkkopalvelu www.pjhoy.fi/verkkopalvelut

• voit liittyä jätehuoltoon
• pääset katsomaan ja päivittämään asiakastietojasi
• näet seuraavan jäteastiatyhjennyksesi ajankohdan,
muutat helposti tyhjennysväliä tai teet lisätilauksen

www.pjhoy.fi

