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Jätteiden lajittelu ja 
Huittisten seudun 
kierrätyspisteet



• Perustettu 1995

• Omistajina 16 kuntaa

• Liikevaihto 12 M € (2021)

• Yhdyskuntajätemäärä 
n. 43 200 t/vuosi (2021)

• Työntekijöitä 52 (2021)

• Työntekijöitä 117 (LHJ Group)

• Asukkaita 131 900

• Kiinteistöjä 66 000

• Jätekeskuksia 2

• Jäteasemia 6

• Ekotekopisteitä 7



• Jätelain uudistus hyväksytty kesällä 2021, tästä alkoi 
useiden eri toimintojen siirtymäajat

• Kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkausten keräys 
käynnistyy kunnan eli LHJ:n järjestämänä 1.7.2023 koko 
toimialueella

• Keräysvelvollisia vähintään 5 asunnon kiinteistöt
• Tietyt kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt
• Vapaaehtoinen keräys muille kiinteistöille

• Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen alueen 
jätelautakunnalle 1.1.2023 alkaen

• Kaikkien elintarvikejätteitä kompostoivien kiinteistöjen tulee 
tehdä kompostointi-ilmoitus

• Biojätteiden kiinteistökohtainen erilliskeräys käynnistyy 
LHJ:n eli kunnan järjestämänä 1.9.2023 koko toimialueella

Jätelain uudistus



• Nykyisten kierrätyspisteiden tarkastelu kartalla: 
https://kierratys.info/

• Palvelusta löytyvät kaikki jätteiden keräyspaikat
• Maksuttomat hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja poistotekstiili
• Jäteasemapalvelut (maksuttomat ja maksulliset jätteet)

• Huittisten heinäkuussa 2022 uudistunut jäteasema
• Huonekalut
• SER-jäte
• Hyötyjätteet
• Tietoturva
• Puujäte
• Energiajäte
• Sekajäte (pl. Biojätettä sisältävä kotitalousroska)
• Vaaralliset jätteet
• Kyllästetty puu

Kierrätysmahdollisuudet kylissä

https://kierratys.info/


Alueellisten kierrätyspisteiden kehitys

• LHJ on uusinut aluekeräyspisteitään viime 
vuosina nostoperusteisiin säiliöihin. 

• Kiinteistökohtaisen pakkauskeräyksen 
lisääntyessä RINKI tulee poistamaan osan 
keräyspisteistään

• Jäljelle jäävät RINKI ekopisteet täydennetään 
muovipakkausten osalta, jos se vielä puuttuu

• LHJ tarkastelee alueet uudelleen RINKI 
ekopisteverkoston muutosten jälkeen

• Mahdollisesti uusia keräyspisteitä

• Olemassa olevien LHJ:n metalli- ja 
lasinkeräyspisteiden rinnalle myös kartonki ja 
muovi

• Paperinkeräyksestä vastaa koko toimialueella 
Encore Ympäristöpalvelut

• Biojätteelle ei aluekeräyspisteitä



Jätelaji Pisin tyhjennysväli 
kesäaikana (viikot 
18-40) 

Pisin tyhjennysväli 
talviaikana (viikot 
41-17) 

Sekalainen yhdyskuntajäte 4 viikkoa 4 viikkoa 
Sekalainen yhdyskuntajäte, kun 
asukkaita on 1 

8 viikkoa 8 viikkoa 

Sekalainen yhdyskuntajäte 
taajamassa 

2 viikkoa 4 viikkoa 

Sekalainen yhdyskuntajäte 
taajamassa, kun asukkaita on 1 

4 viikkoa 8 viikkoa 

Sekalainen yhdyskuntajäte, jos 
kiinteistöllä on biojätteen 
erilliskeräys/ kompostointi/ 
fermentointi 

12 viikkoa 12 viikkoa 

Biojäte 2 viikkoa  4 viikkoa 
Biojäte tuulettuvassa astiassa 4 viikkoa 4 viikkoa 
Biojäte, joka kerätään 
syväkeräyssäiliöön tai koneellisella 
jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 

2 viikkoa 4 viikkoa 

Kartonkipakkaukset 8 viikkoa 12 viikkoa 
Metalli ja pienmetalli 16 viikkoa 16 viikkoa 
Lasipakkaukset 16 viikkoa 16 viikkoa 
Muovipakkaukset 8 viikkoa 12 viikkoa 

 

Jätehuoltomääräysten mukaiset 
tyhjennysvälit



• Kompostori tulee sijoittaa kiinteistölle vähintään 5 metrin 
etäisyydelle kiinteistön rajasta sekä 20 metrin päähän 
talousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan 
voidaan poiketa naapurin suostumuksesta. Kompostoriin ei saa 
laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. 

• Biojätteen voi kompostoida joko tehdasvalmisteisessa tai itse 
tehdyssä kompostorissa, joka on hyvin ilmastoitu, haittaeläimiltä 
suojattu sekä lämpöeristetty.

• Myös kompostoiva käymälä sopii elintarvikejätteiden 
kompostointiin. Omatekoinen kompostori ei saa sisältää haitallisia 
aineita (esimerkiksi freonit). 

• Kompostori voi olla lämpöeristämätön vain sellaisilla vapaa-ajan 
asunnoilla, joita käytetään pelkästään kesäaikaan.

• Kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai 
niiden osia.

• Biojätteen voi käsitellä myös fermentoimalla eli 
käymisprosessoimalla (esim. Bokashilla). Fermentoitu biojäte tulee 
jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa 
kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä. 
Bokasheja tulee olla käytössä vähintään 1 kpl/ 2 hlö. Eli 2 henkilöllä 
tulee olla käytössä vähintään 1 Bokashi ja 4 henkilöllä vähintään 2 
Bokashia, jne. 

Kompostointi



• Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen 
käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot 
kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle 
vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta.

• Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava myös 
kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä 
lopettamisesta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on 
lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö 
jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

• Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava 
jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Kompostointi



• Kuljetusalue tulee nähtäville LHJ:n nettisivuille

• Nyt nähtävillä taajamien keräysalueet, jotka täydentyvät 
vapaaehtoisella keräysalueella

• https://www.lhj.fi/kotitaloudet/jatteenkuljetus/biojate/

LHJ:n kuljetusalue

https://www.lhj.fi/kotitaloudet/jatteenkuljetus/biojate/


• Kiertokaveri on hakupalvelu, josta 
voit hakea lajitteluohjeita useille eri 
jätteille

• Palvelusta löytyy lähin keräyspaikka 
sekä tieto jätteen 
maksullisuudesta/maksuttomuudesta

• https://www.lhj.fi/kiertokaveri/

Kiertokaveri apuna 
arjen kierrätyspulmissa

https://www.lhj.fi/kiertokaveri/


Kiimassuontie 127, 30420 Forssa
neuvonta@lhj.fi, 03 424 2619
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