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Lajitteluasema●

Kujalan käsittelykeskus ja 
lajitteluasema PILLERI

▲

SALPAKIERTO OY

Asiakaspalvelu & neuvonta
03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15
asiakaspalvelu@salpakierto.fi

Sähköinen asiointi jätehuollon 
perusmaksuasiakkaille ja kunnan 
järjestämän jätteenkuljetuksen 
asiakkaille asiakasnetti.salpakierto.fi
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PUKKILA MYRSKYLÄ

LAJITTELUASEMAT

ASIKKALAN LAJITTELUASEMA
Konkosentie 4, 17200 Vääksy
 044 084 4799
Avoinna arkisin ti ja to klo 12–18,
lisäksi huhti-lokakuussa la klo 10–14

HEINOLAN LAJITTELUASEMA
Pikijärventie 167, 18120 Heinola
 044 373 6026
Avoinna arkisin ma, ke, pe klo 12–18,
lisäksi huhti-lokakuussa parittoman viikon  
la klo 10–14

HOLLOLAN LAJITTELUASEMA
Paassillantie 114, 15880 Hollola
 044 373 6025
Avoinna arkisin ma, ke, pe klo 12–18,
lisäksi huhti-lokakuussa parillisen viikon  
la klo 10–14

LAHDEN LAJITTELUASEMA PILLERI 
Sapelikatu 7, 15160 Lahti
 044 373 6027
Avoinna arkisin ma-pe klo 7–20,  
la klo 10–15

ORIMATTILAN LAJITTELUASEMA
Topintie 5a, 16300 Orimattila
 050 324 7418
Avoinna arkisin ti ja to klo 12–18,  
la klo 10–14,
lisäksi huhti-lokakuussa ma ja pe klo 12–18

PADASJOEN LAJITTELUASEMA
Taulun teollisuusalue, Sähkötie 5, 
17500 Padasjoki
 0500 490 895
Avoinna arkisin ti ja to klo 12–18,
lisäksi huhti-lokakuussa la klo 10–14

SYSMÄN LAJITTELUASEMA
Koskueentie 7c, 19700 Sysmä
 029 029 5150
Avoinna arkisin ti ja to klo 12–18,
lisäksi huhti-lokakuussa la klo 10–14

Jos ilmoitetulle aukiolopäivälle sattuu 
pyhäpäivä, ovat lajitteluasemamme 
suljettuina. Poikkeusaukioloajat ovat 
nähtävillä osoitteessa salpakierto.fi
Katso lisätiedot jätteiden vastaanottoa 
koskien salpakierto.fi -> jätteen vastaanotto

SÄHKÖLAITTEET
•  kaikenkokoiset verkkovirralla, akulla tai 

paristolla toimivat kodinkoneet, laitteet 
ja työkalut

•  energiansäästölamput, loisteputket, 
led-lamput

VIE LAJITTELUASEMALLE TAI MUUHUN 
VASTAANOTTOPAIKKAAN

MUUT LAJITTELU
ASEMALLE KUULUVAT 
JÄTTEET
•  puujäte, myös puiset huonekalut
•  kestopuu
•  betonit, tiilet
•  eristevillat, kaakelit, laatat
•  saniteettiposliinit
•  asbesti (pakattuna ja merkittynä)
•  bitumikattohuopa
•  kipsi
•  asfaltti
•  ikkunalasit
•  huonekalut, patjat
•  metalliromut
•  renkaat
•  kannot
•  ylijäämämaat
•  tietosuojapaperi
•  isokokoiset kiinteistön 

jäteastioihin kuulumattomat 
energia- ja sekajätteet

Lajittele eri materiaalit erikseen ja 
säästä vastaanottomaksuissa.

VAARALLISET JÄTTEET
•  maalit, liimat, lakat, liuottimet, hapot
•  öljyt, öljyiset jätteet, ajoneuvojen 

nesteet ja romuakut
•  kemikaalit, joissa varoitusmerkki
•  vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 

kosmetiikkatuotteet
•  kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
•  paristot ja pienakut niiden 

myyntipisteisiin navat teipattuna
•  lääkkeet ja elohopeakuumemittarit 

apteekkiin

Maksuton vastaanotto kotitalouksilta 
50 kg/50 litraa/talous/vuosi.

PUUTARHAJÄTTEET
•  risujätteet
•  haravointijätteet

Otetaan lajitteluasemilla vastaan erillisinä 
kuormina maksutta. 

Materiaalit kierrätetään 
uusioraaka-aineeksi.

Risut hyödynnetään energiantuotannossa. 
Haravointi jätteet hyödynnetään bio kaasun 
ja mullan tuotannossa.

Käsitellään vaarallisten jätteiden 
käsittelylaitoksessa. Osa voidaan 
hyödyntää energiana tai kierrättää 
materiaalina. 

Lajitteluasemilla otetaan vastaan muut  
kuin kotitaloudessa syntyvät päivittäiset 
talous  jätteet. Tällaisia ovat rakennus- ja 
remontti jätteet, muuttojätteet, huone-
kalut, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja 
puutarhajätteet. 

Lajitteluasemalle voi tuoda jätteitä 1 m3:n 
henkilöauto-, peräkärry- tai paketti auto-
kuormina.  

Lahden lajitteluasema PILLERI ottaa vastaan 
myös suurempia eriä. 

Päivittäin syntyvän talousjätteen (energiajäte 
ja sekajäte) osalta jokaisen kiinteistön tulee 
olla liittyneenä järjestettyyn jätehuoltoon. Lue 
lisää salpakierto.fi -> kiinteistön jätehuolto

Maksuvälineenä lajitteluasemilla käy pankki- 
tai luottokortti.

Kierrätetään pääosin 
uusioraaka-aineeksi tai 
hyödynnetään energiana.

LAJITTELUPULMIA? OTA AVUKSI JÄTEHAKU.FI

salpakierto.fi

KodIN JÄTTEIdEN 

LAJITTELU OHJEET

20
22

SYSMÄN KUNTA  
EI KUULU  

TOIMIALUEESEEN 
18.9.2022 ALKAEN.

Tarkista aukioloajat salpakierto.fi
Löydä lähin keräyspiste kierrätys.info

Aukioloaikoihin saattaa  
tulla muutoksia!



KodIN JÄTTEIdEN LAJITTELUOHJEET

Päivittäiset talousjätteet, kuten
• muovipakkaukset ja muut elintarvikemuovit
• muut muovituotteet, jotka on merkitty muovilajin

tunnuksella 01, 02, 04, 05, 06 tai 07
•  styroxit
• kodin poistotekstiilit
• likaantuneet kartongit, pahvit ja paperit
• kertakäyttöastiat ja -aterimet
• puu- ja lastulevypalat

Valuta ja huuhtaise marinadeja sisältävät pakkaukset.

Päivittäiset talousjätteet, kuten
• alumiinia sisältävät muovipakkaukset
• vaipat, terveyssiteet ja vastaavat
• kumi-, nahka- ja keinonahkatuotteet
• PVC-muovituotteet ja tunnistamattomat

muovituotteet
•  pölynimurinpussit
• hehkulamput, halogeenilamput, sulakkeet
• posliini- ja keramiikkatuotteet, lasiastiat, peilit
• värikasetit, VHS-kasetit, DVD-levyt ja vastaavat
• ruokajäte, jos kiinteistöllä ei ole erillistä biojätteen

keräystä

•  ruoantähteet
• hedelmien ja vihannesten kuoret
• kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen
• jähmettyneet rasvat
• kalanperkeet ja pienet luut
• talouspaperi ja paperiset lautasliinat
• kasvijätteet ja kukkamulta

Valuta nesteet ja liemet viemäriin. Pakkaa paperipussiin, 
kompostoituvaan biojätepussiin tai paperikääreeseen.

ENERGIAJÄTE

Lajittelulaitoksessa erotellaan materiaalina 
ja energiana hyödynnettävät ainekset 
toisistaan. Kierrätyskelpoiset ainekset, esim. 
muovit, toimitetaan uusioraaka-aineeksi. 
Loppuosa hyödynnetään sähkön ja lämmön 
tuotannossa.

Hyödynnetään biokaasun ja mullan 
tuotannossa.

SEKAJÄTE

Lajittelulaitoksessa erotellaan materiaalina 
ja energiana hyödynnettävät ainekset 
toisistaan. Kierrätyskelpoiset ainekset, esim. 
metallit, toimitetaan uusioraaka-aineeksi. 
Loppuosa hyödynnetään sähkön ja lämmön
tuotannossa.

BIOJÄTE

LAJITTELE KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN
LAJITTELE KIINTEISTÖN  
BIOJÄTE ASTIAAN TAI KoMPOSTORIIN

Tarkemmat lajitteluohjeet löydät jätehaku.fi

LAJITTELE KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN, RINKIEKoPISTEELLE TAI MUUHUN KERÄYSPISTEESEEN

PAPERI
• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset ja esitteet
• kirjekuoret, myös ikkunalliset
• toimisto- ja piirustuspaperit
• pehmeäkantiset kirjat, kirjojen sisäsivut
• valkoisesta paperista tehdyt paperikassit

Vain puhdasta ja kuivaa paperia. Älä niputa narulla.

Kierrätetään uusien metalli-
tuotteiden valmistukseen.

LASI PAKKAUKSET
•  lasipurkit
•  lasipullot

Vain pakkauslasia. Poista korkit ja kannet. 
Huuhtele likaiset pakkaukset. 

Kierrätetään uusien 
lasipakkausten valmistukseen.

KARTONKI PAKKAUKSET
•  kartonkitölkit
• muut kartonkipakkaukset, -kääreet, -kennot ja -hylsyt
• paperipussit ja -kassit
•  pahvilaatikot

Vain tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset. Litistä ja 
pakkaa sisäkkäin.

Kierrätetään uusien kartonki-
tuotteiden valmistukseen.

MUOVI PAKKAUKSET
• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset
• muut muovipakkaukset, jotka on merkitty

muovilajin tunnuksella 01, 02, 04, 05, 06 tai 07
• muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset. Älä 
pakkaa sisäkkäin. Erottele kansi ja muu osa 
pakkauksesta toisistaan, jos mahdollista. 

Osa kierrätetään uusioraaka-
aineeksi ja osa hyödynnetään 
sähkön ja lämmön tuotannossa.

Kierrätetään mm. sanomalehti-
paperin valmistukseen.

METALLI
•  metallipakkaukset
• kotitalouden pienmetalliesineet

Vain tyhjät, puhtaat ja kuivat pakkaukset. Toimita isot 
metallijätteet lajitteluasemalle.

Rinki-ekopisteluettelo 
osoitteessa rinkiin.fi
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