Kodin
lajitteluopas

Jäteasemat ja
jätekeskukset
Katso lähin
kierrätyspiste
www.kierrätys.info
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

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
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

Koukkujärven jätekeskus
Koukkujärventie 361, Nokia
Avoinna: ma–pe 6.30–21.00,
la 8.30–15.30

Tarastenjärven
jätekeskus
Hyötyvoimankuja 2 , Tampere
Avoinna: ma–pe 6.30–21.00,
la 8.30-15.30

Repsikka-noutopalvelu

auttaa, kun tarvitset kuljetusta.
Hinnat ja tilaukset:
www.repsikkanouto.fi tai
asiakaspalvelu 03 240 5110.

Repe & Romukeräyskierros

ottaa maksutta vastaan kodin
vaaralliset jätteet, metalliromut
sekä sähkölaitteet.
Katso kierroksen aikataulu
Roskakalenterista tai
www.pjhoy.fi/repejaromu

Vartti-kontti (vaarallisten jätteiden kontti)

Repsikka-noutopalvelu

Repe&Romu-kierros

Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskukset

Jäteasema

Ekopiste

Kiinteistön lajitteluastiat

Biojäteastia tai oma kompostori

Oma astia, kimppa-astia tai aluejätepiste*

Minne
voin
viedä?
Biojäte
Paperi
Kartonkipakkaukset
Lasipakkaukset
Muovipakkaukset
Metalli
Sekajäte
Vaarallinen jäte
Sähkölaitteet
Isot jätteet ja remonttijätteet

Risut **
Puutarhajäte

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

**

Katso lähin kierrätyspiste www.kierrätys.info
Lajittelijan hakupalvelu taskussasi www.lajittele.se
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Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere,
asiakaspalvelu 03 240 5110, www.pjhoy.fi

Kiitos, kun lajittelet!

Käyttökelpoiset tavarat

Biojäte

Löydä lähin ekopiste ja jäteasema:
www.kierrätys.info

Paperi

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

Esimerkiksi
l Sanoma- ja aikakauslehdet
l Mainosposti
l Kirjekuoret
l Kopiot ja tulosteet
l Tuoteluettelot ja -kuvastot

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.

Vie paperit irrallaan, älä sido niitä.
Ei pahvia tai kartonkia.
Ei märkää tai likaista paperia.

Sinulle tarpeeton on toisen aarre!

Biojätteestä tehdään biokaasua ja lannoitteita.

Metalli

Lasipakkaukset

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

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

Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi
Ei kaasupulloja.
Vie isot metallijätteet jäteasemille,
jätekeskuksiin tai Repe & Romu -kierrokselle.
Lasi kiertää uuden
pakkauslasin valmistukseen.

Vaarallinen jäte

Sähkölaitteet

Esimerkiksi
liimat, lakat, liuottimet, ohenteet
l Kemikaalit, joilla on vaaraominaisuus
l Jäteöljyt ja öljynsuodattimet
l Akut
l Loisteputket ja energiansäästölamput
Säilytä jätteet alkuperäispakkauksissaan.
Vie lääkkeet apteekkiin.
Vie paristot ja kännykän akut niitä myyviin
liikkeisiin.
Vie vaaralliset jätteet jäteasemille, jätekeskuksiin tai Repe & Romu -kierrokselle.
Vaaralliset jätteet käsitellään turvallisesti.

Kartonkipakkaukset

Esimerkiksi
l Pahvilaatikot
l Maito- ja mehutölkit
l Muro- ja keksipaketit
l Kartonkiset kertakäyttöastiat
l Paperipussit ja -kassit
l Paperirullien hylsyt ja munakennot
l Käärepaperit
l Juomien kartonkikääreet
Huuhtaise ja valuta tölkit, litistä ja
pakkaa ne sisäkkäin.
Ei likaista ja märkää kartonkia.
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Metalli kiertää teollisuuden raaka-aineeksi.

l Maalit,

Paperi kiertää pehmopaperina tai sanomalehtinä.

Esimerkiksi
l Televisiot, radiot, tietokoneet, kännykät
l Jääkaapit ja pakastimet
l Liedet ja mikrot
l Pesukoneet
l Pölynimurit
l Pienet sähkölaitteet
Vie sähkölaitteet jäteasemille, jätekeskuksiin
tai Repe & Romu -kierrokselle.
Kysy vastaanotosta myös kaupasta.

Sähkölaitteiden materiaaleja
hyödynnetään uudestaan.

Kartonki kiertää teollisuuden raaka-aineeksi.

Risut ja puutarhajäte

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

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

Risut haketetaan kompostin seosaineeksi
ja puutarhajäte kompostoidaan.

Sekajäte

Esimerkiksi
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 Likaiset

Sekajäte hyödynnetään Tammervoiman
hyötyvoimalassa lämmöksi ja sähköksi.

Muovipakkaukset
Keräykseen käyvät tyhjät, puhtaat
ja kuivat muovipakkaukset

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

Ei muita muovituotteita
(esim. lelut ja astiat).
Lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Puhtaat muovipakkaukset kierrätykseen,
likaiset energiaksi.

Isot jätteet ja
Isot jätteet
remonttijätteet
ja remonttijäte

Esimerkiksi

l Huonekalut,

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

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.
Sekajäte hyödynnetään Tammervoiman
hyötyvoimalassa lämmöksi ja sähköksi.

