
Kodin jätteiden lajitteluohjeet

• Asikkala
• Heinola
• Hollola
• Kärkölä
• Lahti

• Myrskylä
• Orimattila
• Padasjoki
• Pukkila
• Sysmä

Jäte on kauni  energiana

Jätteiden lajittelu säästää luonnonvaroja ja ympäri töä

Jäte on kauni  uusioraaka-aineena

WASTE IS BEAUTIFUL
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Jätehuolto kuuluu kaikille
Päijät-Hämeen alueella on voimassa yhtenäiset jätehuolto-
määräykset, jotka koskevat asumisessa syntyvän jätteen 
jätehuoltoa Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, 
Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella, Pukkilassa 
ja Sysmässä. 
Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee lajitella jätteet vähintään 
energia- ja sekajäteastiaan ja biojätteen omatoiminen 
kompostointi on suositeltavaa. 
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Päivittäiten jätteiden keräysastiat 
erikokoiilla kiinteitöillä 

Kerros- ja rivitalo, jossa vähintään 10 huoneistoa 
● energiajäteastia
● sekajäteastia
● paperiastia (taajama-alueella)

Asemakaavoitetuilla alueilla Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa 
(ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) 
tulee olla lisäksi:
● biojäteastia (jos biojätettä ei 
 kompostoida kiinteistöllä)
● kartonkiastia
● metalliastia
● lasiastia

Omakotitalo, paritalo, vapaa-ajan asunto
● energiajäteastia
● sekajäteastia
● kompostori mahdollisuuksien mukaan

Asuintalo, jossa 3-9 huoneistoa
● energiajäteastia
● sekajäteastia
● paperiastia (taajama-alueella)
● kompostori mahdollisuuksien mukaan

Keräyspaperi kerätään kerros- ja 
rivitaloalueilla kiinteistöiltä maksutta. 
Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä 
naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat 
paperinkeräystä varten ja järjestävät 
niille sijoituspaikan.
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Jätteen kierto hyödyksi Päijät-Hämeessä

biojäte kartonki lasi metalli muovi paperi 

materiaalihyödynnettävät hyötyjätteet

materiaalin-
kierrätyslaitokset

LABIO OY
biokaasulaitos ja

kompostointilaitos

multaa ja
lannoitetta

liikenne-
polttoainetta

valmistavan teollisuuden
raaka-ainetta

lajitellut 
hyötyjätteet
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Jätteen kierto hyödyksi Päijät-Hämeessä

biojäte kartonki lasi metalli muovi paperi energia-
jäte 

vaaralliset
jätteet

sekajäte sähkö-
laitteet

materiaalihyödynnettävät hyötyjätteet laitoskäsiteltävät hyötyjätteet

LATE-lajittelulaitos

PHJ kaatopaikka

jatkokäsittely

voimalaitokset

lajiteltu hyödyntämiskelvoton 
sekajäte ja energiajätteestä 
valmistettu polttoaine

lajitellut 
hyötyjätteet
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Energiajäte 

Sekajäte

•  elintarvikemuovit, esim. purkit, pussit, 
 rasiat, kääreet ja alustat
•  muovituotteet, jotka on merkitty muovilajin 
 osoittamalla tunnuksella 01, 02, 04, 05, 06 tai 07, 
 esim. muoviset pullot, ämpärit, kanisterit
•  valokuvat, valokuvien filmit, 
 röntgenkuvat (pienet määrät)
•  styroxlevyt, -alustat ja -kotelot
•  käytetyt kertakäyttöastiat, myös kartonkiset
•  likaantuneet kartonkipakkaukset esim. pizzalaatikot, 
 jäätelörasiat
•  puu- ja lastulevypalat, voi olla maalattua, lakattua, 
 puunsuojakäsiteltyä
•  vaahtomuovit: pienet määrät/palat jäteastiaan,  
 isot jätteet esim. patjat jäteasemalle
•  vaatteet
•  kodin tekstiilit, esim. verhot, peitteet, tyynyt, 
 liinavaatteet, matot
•  muoviset kevytpeitteet, harsot, verkot
•  muoviset pakkausvanteet, narut ja nauhat
•  kynttilänkannat

• kiinteistön energiajäteastiaan tai jäteasemalle

• kahvi- ja sipsipussit, lääkkeiden tyhjät läpipaino-
 pakkaukset ym. alumiinia sisältävät pakkaukset, 
 jotka eivät kelpaa metallinkeräykseen
•  vaipat, siteet ja muut käytetyt hygieniatuotteet
•  kengät
• kumi-, nahka- ja tekonahkatuotteet
•  PVC-muovit, 03-merkityt ja muut tunnistamattomat 
 muovituotteet: lelut ja lelupakkaukset, muovitapetit,
 lattianpäällysteet, listat, letkut, putket, rukkaset ja 
 käsineet, sadetakit, kerniliinat, piirtoheitinkalvot, 
 muovimapit ja –kortit
•  kumipohjaiset matot
•  hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
• peilit, posliini, keramiikka, ikkunalasi, lasiastiat
•  pölyimuripussit, tupakantumpit, purukumit, 
 tuhka (jäähdytettynä ja pakattuna)
•  elintarvikkeita sisältävät pakkaukset ja 
 suuret luut esim. kinkunluu
•  VHS- ja C-kasetit, CD- ja DVD-levyt ja niiden 
 muoviset kotelot, ATK-levykkeet, värikasetit

• kiinteistön sekajäteastiaan tai jäteasemalle

Valuta ja huuhtaise marinadeja 
sisältävät pakkaukset.

Sähköinen 
lajitteluopas > 

jätehaku.fi
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Biojäte

Paperi

•  ruokajäte, hedelmien, juuresten, vihannesten ja 
 kananmunien kuoret
• kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen
•  kalanperkeet ja pienet luut
• jähmettyneet rasvat
•  talouspaperi ja paperiset lautasliinat
•  kukkamulta ja kasvijätteet
•  puunlastu ja puru (ei kestopuupuru)
•  lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet 
• paperipussi tai sanomalehtipaperi kuivikkeena 

Valuta nesteet ja liemet viemäriin. Ruokaöljy ja juokseva 
paistorasva tulee pakata tiiviisti muovipulloon tai maito-
tölkkiin ja lajitella sekajätteeksi. Pienet määrät voi 
imeyttää talouspaperiin ja laittaa biojätteeseen.

Biojätteitä voi kerätä maatuvaan maissitärkkelyksestä
valmistettuun pussiin, paperipussiin tai sanomalehdestä 
itse tehtyyn kääreeseen.

•  sanoma- ja aikakauslehdet
•  mainokset, esitteet
•  kirjekuoret, myös ikkunalliset
•  kopiopaperit ja tulosteet, värilliset ja valkoiset
•  piirustus- ja lehtiöpaperit, värilliset ja valkoiset
• uusiopaperi
• puhelin- ja tuoteluettelot
• pehmeäkantiset kirjat ja kovakantisten kirjojen sisäsivut  
 (kannet poistettuina)
•  vihkot, myös metalli- tai muovikierteelliset
•  valkoisesta paperista tehdyt paperikassit

Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa.
Kaiken materiaalin tulee olla puhdasta ja kuivaa.
Älä niputa narulla tai teipillä. 

Kodin tietosuojapaperit: asiakirjat, laskut, reseptit ym. 
otetaan vastaan jäteasemilla lukittuun astiaan maksua 
vastaan.

• kiinteistön biojäteastiaan tai kompostoriin
• sekajäteastiaan, jos ei ole biojäteastiaa tai kompostoria 

• kiinteistön paperiastiaan, Rinki-ekopisteelle, 
 tai muuhun paperinkeräyspisteeseen

Lähin keräyspiste: kierrätys.info

Lue lisää osoitteesta pienennäbioberttaa.fi
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Kartonki • pakkausjäte

Lasi • pakkausjäte

SAA LAITTAA
tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuna
•  aaltopahvipakkaukset
•  kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
•  kartonkiset einespakkaukset
•  kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. 
 muro- ja keksipaketit
•  paperipussit ja –kassit
•  pizzalaatikot, munakennot
• kartonkiset kertakäyttöastiat
•  WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
•  juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit ja salkut

EI SAA LAITTAA
•  muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja –kääreitä, 
 styroksia, kuplamuovia

Jos ei ole mahdollista viedä kartonkijätettä mainittuihin 
keräyspisteisiin, voi kartonki- ja paperipakkaukset laittaa 
kiinteistön energiajäteastiaan. Alumiinilla vuoratut pakkaukset 
lajitellaan tällöin sekajäteastiaan.

SAA LAITTAA
tyhjinä, poista korkit ja kannet
• lasipullot
• lasipurkit
Voit jättää kaulusrenkaat ja etiketit paikalleen. 
Huuhtele likaiset lasipakkaukset tarvittaessa kylmällä vedellä.

Palauta pantilliset pullot kauppojen palautuspisteisiin.

EI SAA LAITTAA
• terveydenhuollon pakkauksia, kuten 
 injektionestepulloja ja ampulleja
• muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, 
 styroksia, kuplamuovia
• posliinia tai keramiikkaa
• lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat, 
 kahvipannut, kattiloiden ja pannujen kannet)
• kristallilasia
• opaalilasia (esim. joissain kosmetiikkapakkauksissa 
 tai koriste-esineissä)
• ikkuna- tai peililasia
• lamppuja tai valaisimia

• kiinteistön lasiastiaan, Rinki-ekopisteelle 

• kiinteistön kartonkiastiaan, 
 Rinki-ekopisteelle

Lähin keräyspiste: 
kierrätys.info, rinkiin.fi

Lähin keräyspiste: 
kierrätys.info, rinkiin.fi

Sähköinen 
lajitteluopas > 

jätehaku.fi
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SAA LAITTAA
tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuna
•  aaltopahvipakkaukset
•  kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
•  kartonkiset einespakkaukset
•  kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. 
 muro- ja keksipaketit
•  paperipussit ja –kassit
•  pizzalaatikot, munakennot
• kartonkiset kertakäyttöastiat
•  WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
•  juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit ja salkut

EI SAA LAITTAA
•  muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja –kääreitä, 
 styroksia, kuplamuovia

Jos ei ole mahdollista viedä kartonkijätettä mainittuihin 
keräyspisteisiin, voi kartonki- ja paperipakkaukset laittaa 
kiinteistön energiajäteastiaan. Alumiinilla vuoratut pakkaukset 
lajitellaan tällöin sekajäteastiaan.

Metalli • pakkausjäte

Muovi • pakkausjäte

SAA LAITTAA
tyhjinä, puhtaina ja kuivina

Metallipakkaukset
• säilyketölkit
• pantittomat juomatölkit
• metallikannet, -korkit ja –sulkimet
• alumiinivuoat, -foliot ja –kannet
• maalipurkit
• paineettomat aerosolipullot

Kotitalouden pienmetalliesineet
• kattilat ja paistinpannut
• aterimet, sakset ja käsityökalut
• muut pienet metalliesineet (naulat, ruuvit, helat ym.)
• alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

EI SAA LAITTAA
• muovia, esim. muovipusseja, -kasseja ja –kääreitä, 
 styroksia, kuplamuovia
• astian aukkoa suurempia pakkauksia tai esineitä

Vie pantilliset tölkit kauppojen palautuspisteisiin.Toimita suuret
metallijätteet (romumetalli) jäteasemalle tai Roinaralli-keräykseen.

SAA LAITTAA
kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia
• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurtti-
 purkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruoka-
 pakkaukset
• pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja –purkit, 
 mieluiten litistettyinä
• muovikassit, -pussit ja –kääreet

Älä pakkaa pakkauksia sisäkkäin. Erottele kannet ja  
rasiat/purkit/pullot toisistaan aina, kun mahdollista.

EI SAA LAITTAA
• likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
• PVC-pakkauksia
• muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia

Jos ei ole mahdollista viedä muovipakkausjätteitä Rinki 
-ekopisteelle, ne voi lajitella kiinteistön energiajäteastiaan,  
poikkeuksena PVC-muoviset pakkaukset, jotka lajitellaan  
sekajäteastiaan. Muut muovituotteet kuin pakkaukset lajitellaan  
joko energiajätteeksi tai sekajätteeksi (PVC-muovit).  

• kiinteistön metalliastiaan, 
 Rinki-ekopisteelle 

• Rinki-ekopisteelle

Lähin keräyspiste: 
kierrätys.info, rinkiin.fi

Lähin keräyspiste: 
kierrätys.info, rinkiin.fi
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Sähkölaitteet

Puutarhajätteet

• jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, sähköuunit ja 
 –liedet, mikroaaltouunit, sähkökiukaat
•  pölynimurit, muut siivouskoneet
•  ompelukoneet, silitysraudat, mankelit
• leivänpaahtimet, pöytägrillit, kahvinkeittimet, 
 vedenkeittimet, parranajokoneet, hiustenkuivaajat, 
 kihartimet, sähköhammasharjat
•  kellot, vaa´at
• tietokoneet, tulostimet, tasku- ja pöytälaskimet, 
 puhelimet, kännykät
• radiot, televisiot, videokamerat, videonauhurit, 
 DVD-soittimet, digikamerat
• sähkötyökalut
• loisteputket, energiansäästölamput

PHJ:n vastaanotto kotitalouksilta:
Kaikenkokoiset sähköllä, akulla tai paristolla toimivat 
kodinkoneet ja –laitteet sekä lamput otetaan maksutta 
vastaan: 1–3 kpl/laitetyypi/tuoja/tuontikerta (esim. 3 
televisiota, 3 jääkaappia, 3 kahvinkeitintä jne.) Isoista 
eristä, esim. taloyhtiön asukkailta, on ilmoitettava 
erikseen. Laitteiden tulee olla kuluttajalaitteita eli 
sellaisia laitteita, joita on käytetty kotitaloudessa.

Risujäte
• kaikki puiden ja pensaiden oksat
• alas leikatut pensasaidat
•  pensaiden juurakot mullat ravisteltuina

Haravointijäte
• puiden ja pensaiden lehtien ja neulasten sekä nurmikon 
 haravoinnista kertyvä jäte
• ruohovartiset kasvit, rikkaruohot
• perennojen juuripaakut
• pensaiden ja pensasaitojen leikkuusilppu
• puusta pudonneet hedelmät ja kävyt

Risuja ja haravointijätteitä otetaan vastaan maksutta vain 
erillisinä kuormina eivätkä ne saa sisältää sekajätettä tai 
muuta väärin lajiteltua jätettä. Muovisäkkeihin pakatut 
haravointijätteet tulee tyhjentää jäteasemalla.

• jäteasemalle, Roinaralli-keräykseen tai 
 sähkölaitteita myyvään liikkeeseen

• jäteasemalle, kiinteistön kompostoriin 
 tai kompostikehikkoon

Sähköinen 
lajitteluopas > 

jätehaku.fi
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Vaaralliet jätteet

Lääkkeet

• loisteputkilamput, energiansäästölamput ja led-lamput
• maali-, liima- ja lakkajätteet
• liuotinaineet, kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
•  emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
• bensiini
•  käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet, kuten öljynsuodattimet
•  jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet sekä moottorinpesuaineet
•  romuakut ja akkunesteet
•  kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ja niiden pakkaukset
• hapot kuten rikki- ja suolahappo, etikka- ja muurahaishappo 
• kestopuu (vain jäteasemalle)
Vaarallinen jäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun 
ominaisuutensa takia aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle.

HUOM!
• otetaan vastaan maksutta 
• ei koskaan kiinteistön tai aluekeräyspisteiden jäteastioihin
•  paristot ja pienakut niiden myyntipisteisiin
Tunnista vaarallinen jäte pakkausmerkinnöistä!

• vanhentuneet ja käyttämättömät ihmisten tai eläinten 
 lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet 
• elohopeakuumemittarit
• pistävät ja viiltävät jätteet: neulat, ruiskut, kynät, 
 ampullit ym.

Kotitalouksien lääkejätteet otetaan vastaan maksutta. 
Toimi näin:
• palauta lääkkeet, voiteet ja suihkeet alkuperäispakkauksissaan
• poista ohjeliput reseptilääkkeistä tietosuojan vuoksi
• poista lääkkeiden pahvipakkaukset, mutta älä pura 
 tabletteja läpipainoliuskoista
• palauta lasi- tai muovipurkkiin pakatut irralliset tabletit 
 ja kapselit purkkeineen
• pakkaa pistävät ja viiltävät jätteet kovaan ja tiiviiseen purkkiin

Pidä erillään jodia sisältävät lääkkeet kuten joditabletit ja 
esim. Betadine- ja Iodosorb –valmisteet sekä sytostaatit 
(solusalpaajat), esim. syöpälääkkeet.

EI APTEEKKIIN, VAAN SEKAJÄTTEEKSI:
• vitamiinit, perusvoiteet, kosmeettiset tuotteet, hivenaine- 
 ja luontaistuotevalmisteet sekä sidetarpeet

• jäteasemalle, vaarallisten jätteiden 
 keräyskonttiin tai Roinaralli-keräykseen

• apteekkiin 
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Huonekalut ja muut iot jätteet
• Kujalan jätekeskukseen tai jäteasemille

Kotitalouksilta otetaan maksutta vastaan:

• puujäte: esim. massiivipuiset sekä lastu-, liima-, melamiini- tai MDF-levystä valmistetut 
 huonekalut (helat, vetimet ja saranat voivat olla mukana), puiset puutarhakalusteet ja 
 kukka- ja kasvilaatikot (kestopuiset ovat vaarallista jätettä)
• metallijäte: esim. polkupyörät, potkulaudat, rattikelkat, kaasu- ja hiiligrillit, 
 metalliset huonekalut
• käyttökelpoiset vaatteet (UFF-keräyskonttiin)
• renkaat

Maksullista jätettä ovat:

• energiajäte: esim. vaahtomuovipatjat päällyskankaineen, matot, pulkat, muovisaavit 
 ja –tynnyrit, muoviset kukkalaatikot ja –ruukut, muoviset puutarhakalusteet
• sekajäte: esim. sohvat, nojatuolit ja muut verhoillut huonekalut, runko- ja joustinpatjat, 
 kumipohjaiset matot, peilit, savi- ja keramiikkaruukut, puutarhaletkut, skeitti- ja lumilaudat, 
 lasikuitusukset, hiilikuitusauvat, huonekalujen lasitasot ja -ovet
• tietosuojapaperi

 Huomaathan, että 
 Jäteasemilla ei oteta vastaan ilotulitteita, patruunoita tai räjähtäviä aineita. 
 Näissä tapauksissa ota yhteys poliisiin.  Nestekaasupullot otetaan vastaan useissa 
 niiden myyntipisteissä. Muut kaasupullot ottaa vastaan kaasuntoimittaja.   

Sähköinen 
lajitteluopas > 

jätehaku.fi
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Rakennus- ja remonttijätteet
• Kujalan jätekeskukseen tai jäteasemille

Kotitalouksilta otetaan maksutta vastaan:

• puujäte: esim. laudat, vaneri, lastulevy, melamiini, parketti, laminaatti, kuormalavat, 
 kaapistot, ovet (naulat, helat ja saranat saavat olla mukana)
• kestopuujäte: esim. terassit, portaat, aidat, laiturit
• metallijäte: esim. puukiukaat, kattopellit, tikkaat, peltilevyt, metalliputket, tiskipöydät, 
 metallikalusteet ja –astiat

Maksullista jätettä ovat:

• betoni- ja tiilijäte: esim. tiilet, harkot, betonikappaleet, laastikappaleet
• energiajäte: esim. muovit, pakkaus- ja suojapaperit, styrox
• sekajäte: esim. PVC-muovit, eristevillat, laatat, kaakelit, saniteettiposliini
• bitumikattohuopa 
• kipsilevyt 
• ikkunalasi ja ikkunat pokineen, lasi- ja peiliovet
• asbesti 
• ylijäämämaat (vastaanotto Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola)

Kun asioit jäteasema Pillerillä Lahdessa, lajittelethan erikseen vielä nämäkin alla luetellut 
jätteet, sillä niille on Pillerillä omat lajittelulavat tai –astiat. Erikseen lajiteltuna jätteet 
voidaan ohjata hyötykäyttöön entistä tehokkaammin:
• purkuikkunat pokineen
• saniteettiposliini
• asfaltti
• kannot
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Skannaa koodi ja tutustu oppaisiin:Skannaa koodi ja katso hinnasto:

Helppoa asiointia jäteasemalla

Näin asioit jäteasemalla:
• Varmista jäteaseman aukioloaika ennen kuin lähdet liikkeelle
• Ilmoittaudu tullessasi jäteaseman hoitajalle
• Suorita maksu, jos jäte on maksullista 
• Vastaanottomaksu määräytyy jätekuorman tilavuuden mukaan
• Lajittele itse jätteet merkityille jätelavoille ja –astioihin opasteiden mukaisesti
• Pyydä tarvittaessa apua henkilökunnalta
• Älä tupakoi
• Pidä lapset ja lemmikkieläimet autossa 
• Maksaminen käy pankkikortilla, luottokortilla ja käteisellä rahalla. 
 Vakituiset yritysasiakkaat voivat tehdä PHJ:n kanssa tiliasiakassopimuksen.

Oppaat ja hinnastot osoitteesta phj.fi ja kaikilta jäteasemilta

Toimialueen seitsemän jäteasemaa ovat alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden käytettävissä
kuntarajoista riippumatta. Jäteasemat sijaitsevat Lahdessa, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa,
Orimattilassa, Padasjoella ja Sysmässä.

Jäteasemat on tarkoitettu satunnaisesti syntyvälle jätteelle. Päivittäisjätteen osalta kaikkien
asuinkiinteistöjen tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jäteasemilla otetaan vastaan
1m³ jätekuormia henkilö- tai pakettiautolla tai peräkärryllä tuotuna. Jäteasema Pilleri Lahdessa ottaa 
vastaan myös yli 1m³:n kuormia. Lavakuormina jätteitä vastaanotetaan vain Kujalan jätekeskuksessa
Lahdessa. Lavakuormat ajetaan jätekeskuksen Vaa´an kautta ja maksu määräytyy painon mukaan.

Jäteasemien ja muiden palvelupisteiden ajantasaiset aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät
osoitteesta phj.fi tai kierrätys.info sekä Lokki-kalenterista.

Palvelu- ja lajitteluneuvonta auttaa puhelimitse arkisin
ma-pe klo 9 – 15 palvelunumerossa 03 871 1710.
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JÄTELAJI  Näin kotona lajiteltu jäte hyödynnetään
Energiajäte Energiajäte lajitellaan lajittelulaitoksessa mekaanisesti erotellen jätteestä materiaalina ja energiana  
 hyödynnettävät ainekset toisistaan. Materiaalihyödynnettävät jatkavat matkaansa jalostavan teolli- 
 suuden uusioraaka-aineeksi. Energiahyödynnettävät ainekset murskataan Kujalan jätekeskuksen 
 MURRE-murskauslaitoksessa ja valmis kierrätyspolttoaine hyödynnetään sähkön ja lämmön  
 tuotannossa eri voimalaitoksissa.

Sekajäte Sekajäte lajitellaan lajittelulaitoksessa mekaanisesti erotellen jätteestä materiaalina ja 
 energiana hyödynnettävät raaka-aineet toisistaan. Materiaalihyödynnettävät jatkavat 
 matkaansa jalostavan teollisuuden raaka-aineeksi ja energiahyödynnettävät käytetään 
 energiantuotannossa. Kaatopaikalle päätyy vain murto-osa jätteestä, lähinnä kiviainesta. 

Biojäte ja Biojäte ja haravointijäte käsitellään biokaasu- ja kompostointilaitoksessa. Biokaasulaitoksen 
haravointijäte kuivamädätyksessä syntyy raakabiokaasua, joka jalostetaan koostumukseltaan maakaasua 
 vastaavaksi biokaasuksi. Kaasu johdetaan maakaasuverkostoon ja käytetään mm. liikenne-
 polttoaineena autoissa. Mädätysjäännös kompostoidaan kompostointilaitoksella maan-
 parannusaineeksi maanviljelykseen tai jatkojalostuksen jälkeen mullaksi. 

Paperi Paperiteollisuus hyödyntää keräyspaperin sanomalehti- ja luettelopaperin sekä talous- ja 
 wc-paperin raaka-aineena. Sitä käytetään jonkin verran myös eristeiden raaka-aineena.

Kartonki Kartonkitehtaalla kierrätyskartongin käyttökohteita ovat esimerkiksi aaltopahvin raaka-aineet, 
(pakkausjäte) pakkauskartongit, kirjekuoret, laminaattipaperit sekä monenlaiset hylsyt.

Lasi Lasipakkausjätteestä tehdään uusia lasipakkauksia eli lasipulloja ja -purkkeja. Lasia voidaan
(pakkausjäte) kierrättää rajattomasti uusien pakkausten valmistukseen ilman, että sen laatu tai puhtaus heikkenee.

Metalli Teräs- ja alumiinipakkausjäte toimitetaan koti- ja ulkomaisen metalliteollisuuden raaka-aineeksi. 
(pakkausjäte)  Kierrätysmetallista valmistetaan sekä uusia metallipakkauksia että muita metallituotteita, 
 kuten polkupyörän runkoja, lapioita ja autojen osia. Metallin laatu ei huonone kierrätyksessä, 
 ja sitä voi kierrättää lähes loputtomiin. 

Muovi Materiaalista jalostetaan raaka-ainetta, jota teollisuus käyttää uusiomuovituotteiden 
(pakkausjäte) valmistamiseen. Näitä ovat esimerkiksi muovijätesäkit, -pussit, -putket ja -levyt.

Sähkölaitteet Sähkölaitteista puretaan ja lajitellaan metallit, muovit ja lasi uusioraaka-aineeksi. 
 Useat SER-tuotteet sisältävät myös vaarallista jätettä. Sähkölaitteiden tuottajayhteisöt 
 vastaavat niiden keräyksen ja hyödyntämisen järjestämisestä.

Paristot ja Murskataan ja erotellaan hyöty- ja energiakäyttöön soveltuvat materiaalit 
pienakut tähän erikoistuneessa laitoksessa.

Vaaralliset Kierrätetään materiaalina, hyödynnetään energiana tai hävitetään polttamalla. Osasta 
jätteet voidaan jalostaa raaka-ainetta teollisuudelle. Esim. voiteluöljyt kierrätetään uusio-raaka-
 aineena ja kiinteät öljyjätteet hävitetään polttamalla vaarallisen jätteen polttolaitoksessa. 

Lääkkeet  Poltetaan vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksessa ja syntyvä energia  hyödynnetään 
 lämpönä ja sähkönä. 

Puujäte  Murskataan murskauslaitoksessa ja hyödynnetään polttoaineena 
 sähkön ja lämmön tuotantoon voimaloissa.

Kestopuujäte Haketetaan  ja hyödynnetään energiana kestopuun käsittelyyn erikoistuneissa polttolaitoksissa. 

Kannot Kannot murskataan ja murske käytetään kompostointilaitoksen seos- ja tukiaineena.

Risut  Risut murskataan ja murske hyödynnetään energiana polttolaitoksissa. 

Rakennus- ja Rakennus- ja remonttijätteistä suuri osa voidaan hyödyntää materiaalina. Esimerkkejä: 
remonttijätteet • Bitumikattohuopa murskataan ja hyödynnetään uuden asfaltin raaka-aineena 
 • Kipsilevyjätteestä saadaan raaka-ainetta uusien kipsilevyjen valmistukseen 
 • Purkulasi hyödynnetään uusien lasipakkausten, lasivillan, tasolasin ja vaahtolasin valmistukseen 
 • Betoni- ja tiilijätteet murskataan ja hyödynnetään maan- ja tienrakennuksessa 
 • Saniteettiposliinit murskataan ja niistä poistetaan metalli- ja muoviosat. Posliinimurske 
  hyödynnetään tiilen valmistuksessa. 
 • Sekalaiset rakennusjätteet lajitellaan lajittelulaitoksessa mekaanisesti erotellen jätteestä 
  materiaalina ja energiana hyödynnettävät raaka-aineet toisistaan. 

Mitä tapahtuu kodin lajitelluille jätteille?



Sapelikatu 7, 15160 Lahti
Palvelunumero 03 871 1710
phj.fi

Sertifioitu toiminta-

järjestelmä SGS

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

PADASJOKI

ASIKKALA

HEINOLA 

HOLLOLA

SYSMÄ

LAHTI

ORIMATTILA

MYRSKYLÄPUKKILA

KÄRKÖLÄ

phj.fi
Lajitteluohjeet 

Ki
rj

ap
ai

no
 M

ar
kp

ri
nt

 O
y,

 4
00

0 
kp

l, 
03

/2
02

0

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

WASTE IS BEAUTIFUL


