Maatilan
jäteopas
Vähentämällä jätteen määrää
ja lajittelemalla oikein,
säästät luonnonvaroja,
rahaa sekä ympäristöä!

Me pidämme palveluillamme
huolta ympäristöstämme,
jotta sinä voisit tehdä samoin.
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Maatilan

VÄHEMMÄN JÄTETTÄ
Maatiloilla syntyy suuria määriä erilaisia jätteitä. Siksi syntyvän jätteen määrään vaikuttaminen on tärkeää. Hankintoja tehtäessä kannattaa miettiä ainakin seuraavaa:
►
►
►
►

Tuleeko hankittava tuote tarpeeseen?
Voiko koneen tai laitteen hankkia kimpassa?
Kannattaako hankinta vai voiko käyttää palvelua?
Voiko tuotteen kierrättää?

Muutama vinkki jätteen välttäjälle:
►
►
►
►
►

Hanki kestävää ja korjattavaa.
Tarkista tuotteen takuu.
Huolla säännöllisesti.
Vältä kertakäyttöisiä tavaroita.
Valitse ympäristölle vaarattomia torjunta-aineita.

Muutama vinkki jäteaseman käyttäjälle:
►
►
►
►
►

Suuria eriä tuodessasi (traktorin peräkärryllinen) pysähdy portin ulkopuolelle.
Asioi vaakarakennuksessa.
Aja vaa’alle vasta asioituasi vaakarakennuksessa.
Pienempiä eriä tuodessasi (henkilöauton peräkärryllinen) aja sisään pientuojien portista ja asioi
sitten vaakarakennuksessa.
Peräkärrykuormia suuremmat kuormat vaativat siirtokirjan. Siirtokirjan voi tulostaa LHJ:n
nettisivuilta.

LAJITTELUOPAS
KERÄYSMETALLI
Pienmetallit voi laittaa kierrätyspisteiden metalliastiaan.
Suuremmat metalliesineet voi toimittaa lähimmälle jäteasemalle.
KERÄYSMETALLIA OVAT:
► Pienet metalliesineet
► Tyhjät säilyke- ja juomatölkit
► Puhdistetut alumiinivuoat
► Tyhjät, kuivat maalipurkit
► Foliot, korkit, kannet

KERÄYSMETALLIA EIVÄT OLE:
X Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
X Maatalouskoneet kuten aurat
X Kattopelti
X Huonekalujen metalliosat
X Metalliset koneet ja laitteet
X Tynnyrit halkaistuina tai katkaistuina
(kokonaisista peritään maksu)

Toimita romuautot viralliseen vastaanottopaikkaan.
Katso lähin paikka: www.autokierratys.fi

KERÄYSPAPERI
Vie paperi lähimpään kierrätyspisteeseen.
KERÄYSPAPERIA OVAT:
► Sanomalehdet
► Aikakauslehdet
► Mainosjulkaisut
► Kirjekuoret (myös ikkunalliset)
► Piirrustus- ja kopiopaperit

KERÄYSPAPERIA EIVÄT OLE:
X Vaha- ja muovipintaiset paperit
X Pahvit, ruskeat paperit
X Likaiset paperit
X Märät paperit
X Paperisäkit

KERÄYSKARTONKI
Pahvia ja keräyskartonkia voi viedä pahvinkeräyspisteisiin tai jäteasemille.
Pahvinkeräys- ja muut jätepisteet löydät netistä Kierrätys.info -palvelusta.
KERÄYSKARTONKIA OVAT:
► Aaltopahvit
► Ruskea kartonki
► Voimapaperi
► Paperisäkit

Ympäristössä.

►
►

Kartonkitölkit, kuten mehu- ja maitopurkit
Kuivien tuotteiden kartonki- ja
paperipakkaukset, kuten muropaketit
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KERÄYSLASI

BIOJÄTE

Keräyslasin oikea osoite on kierrätyspisteiden lasinkeräysastia.
Isommat erät ikkunalasia voi toimittaa jäteasemalle.

Maatilalla biojätteen voi kompostoida haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.

KERÄYSLASI KIERRÄTYSPISTEESEEN
► Lasipurkit ja -pullot
TASOLASI JÄTEASEMALLE
► Ikkunalasi ilman pokia
► Karkaistu lasi
► Sävytetty lasi
► Maalattu lasi

KERÄYSLASIA EIVÄT OLE:
X Keramiikka, posliini
X Autonlasi, lämpölasi
X Kristalli
X Kuumuutta kestävä lasi, uunivuoat
X Ikkunalasi
X Lankavahvisteinen lasi
X Peilit

SEKAJÄTE
Jätteen hävittäminen polttamalla ja hautaamalla on kielletty!
Lajittelupaikat: sekajäteastia, suuret esineet sekä isot erät jäteasemalle

BIOJÄTETTÄ OVAT:
► Ruoantähteet, hedelmien ja
vihannestan kuoret
► Pilaantuneet elintarvikkeet
► Kasvinosat, munakennot ja munankuoret
► Kukkamulta, puutarhajätteet
► Kahvinporot ja teepussit
suodatinpapereineen

►
►
►
►
►
►

BIOJÄTETTÄ EIVÄT OLE:
X Nestemäiset jätteet
X Maatumattomat jätteet kuten mehutölkit
X Tupakantumpit, tuhka, pölypussit, vaipat

Pakkaa biojäte sanomalehteen, paperipussiin,
ikkunattomaan kirjekuoreen tai biojätepussiin
ennen biojäteastiaan laittamista.

Märät talous- yms. paperit
Juuresten pesurumpujen jäte
Marjamassa
Kuorintajäte
Jäähtynyt rasva
Leivinpaperi

SEKAJÄTETTÄ OVAT:
► Paaliverkot ja -narut
► Kertakäyttökäsineet, työrukkaset, kumi, nahka ja kengät
► Posliini ja keramiikka
► Imurin pölypussit, tupakantumpit, kissanhiekka, terveyssiteet, vaipat ja laastarit
► Jäähtynyt tuhka tiiviisti pakattuna
SEKAJÄTETTÄ EIVÄT OLE:
X Vaaralliset jätteet kuten lääkkeet, loiste- ja energiansäästölamput

SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKAROMU
Korjauskelvottomia sähkölaitteita otetaan vastaan kaikilla Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n
jäteasemilla.
Sähkö- ja elektroniikkaromut eivät kuulu metalliromun eivätkä sekajätteen joukkoon.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUA
OVAT:
► Kylmälaitteet
► Liedet, pesukoneet
► Tietokoneet ja tulostimet
► Toimistokoneet
► Televisiot, radiot, stereot, videot
► Pienakut
► Kännykät

Ympäristössä.
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MAATILAN MUOVIT
Maatilan muoveja voidaan hyödyntää. Hyödyntämismahdollisuudet vaihtelevat
alueittain. Lajittele erikseen:
►
►
►

Säiliörehun liuosastiat myyjäliikkeen kautta kierrätykseen
Lannoite- yms. piensäkit ja lavahuput 4H-kerhon keräykseen
Muut energiajätteeksi sopiva muovit jäteasemalle tai MTK:n muovinkeräykseen

ENERGIAJÄTE

VAARALLINEN JÄTE
Maatilojen vaarallisia jätteitä ottavat vastaan kaikki Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n
jäteasemat ja -pisteet aukioloaikoinaan. Lisäksi vaarallisia jätteitä kerätään vuosittain touko-kesäkuussa järjestettävässä ekotekotempauksessa. Yli jääneitä ja vanhentuneita lääkkeitä ottavat vastaan myös kaikki alueen apteekit.
Kun öljyjätettä on yli 200 litraa, ota yhteyttä suoraan Lassila & Tikanojan valtakunnalliseen öljyjätehuoltoon puh. 010 636 6031. Muista, että jäteöljyn joukkoon ei saa
laittaa pakkas- eikä jarrunesteitä eikä liuottimia. Kaikki vaaralliset jätteet tulee varastoida tilalla katetussa ja lukittavassa varastossa. Varastoi ja tuo vaaralliset jätteet
keräykseen omissa astioissaan korkit ja kannet tiiviisti suljettuina. Mikäli alkuperäistä
pakkausta ei ole, merkitse astiaan sen sisältö.

Energiahyötykäyttöön kelpaavat materiaalit
voi kerätä maatilalla erikseen ja toimittaa lähimmälle jäteasemalle. Kiimassuon jätekeskusta lukuun ottamatta jäteasemilla on 4 m3
vastaanottoraja energiajätekuormille. Ener-

giajätteen lajittelu vähentää tilalla kertyvän
sekajätteen määrää ja säästää jätehuoltokustannuksia, sillä lajitellun energiajätteen käsittelyhinta on sekajätettä edullisempi.

Polttoöljyn palo- ja nuohoustuhka kerätään kannelliseen tuhka-astiaan ja toimitetaan
vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.

ENERGIAJÄTETTÄ OVAT:
► Kaikki muut maatalouden muovit paitsi PVC
► Paperi- ja kartonkipohjaiset tuotteet, kuten
paperisäkit
► Puut, lastulevyt, vanerit
► Edellä mainittujen yhdistelmätuotteet

ENERGIAJÄTETTÄ EIVÄT OLE:
X PVC-muovi (pressut, viemäriputket,
sähköjohdot, muovimatot)
X Paalinarut
X Kyllästetty puu
X Kipsilevyt ja eristeet

YLEISIMMÄT TILALLA SYNTYVÄT VAARALLISET JÄTTEET:
► Jäteöljy ja öljynsuodattimet
► Akut ja akkunesteet
► Jarru- ja kytkinnesteet, jäähdytinnesteet
► Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
► Maalit, lakat, liimat, liuottimet ja ohenteet
► Pesuaineet, hapot ja emäkset
► Energiansäästölamput, loisteputket, lämpölamput ja paristot
► Lääkkeet

ENERGIAJÄTTEEKSI KELPAAVIEN MUOVIEN MERKINNÄT:
VAARALLISEN JÄTTEEN TUNNISTAT PAKKAUKSEN
VAROITUSMERKINNÄSTÄ:

ENERGIAJÄTTEEKSI KELPAAMATTOMIEN MUOVIEN MERKINNÄT:

Ympäristössä.
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Maatilan
ERITYISJÄTTEET
Eläinjäteasetus
Eläinjätteiden käsittelyä säädellään 1.5.2003 voimaan tulleessa eläinten sivutuoteasetuksessa. Eläinten sivutuotteeksi luokitellaan eläinten ruhot ja ruhon osat tai niistä saatavat tuotteet, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi sekä lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö. Katso eläinjäteasetuksesta lisää Maa- ja metsätalousministeriön
sivuilta.
Tilalla kuolleet, kuolleena syntyneet ja lopetetut eläimet
Käsiteltävä pääsääntöisesti käsittelylaitoksessa. Poikkeustapauksissa, hankalan sijainnin tai kohtuuttomien kustannusten johdosta, kuolleen eläimen voi haudata tilalla, mutta vain eläinlääkärin luvalla tai ohjeiden mukaan.
Tilalla kuolleille eläimille on järjestetty keräys, jonka voi tilata arkipäivisin klo 8-16
Honkajoki Oy:n tilauskeskuksesta numerosta 010 834 6460.
Pistävät ja viiltävät jätteet
Eläinten lääkinnässä käytettävät neulat on kerättävä erikseen tiiviiseen ja kestävään
astiaan (esim. korkilliseen muovikanisteriin tai kannelliseen lasipurkkiin). Neulat voi
toimittaa jäteasemalle tai ekotekotempaukseen.
Hukkakaura
Hävitetään polttamalla säkissä.

Ympäristössä.

Kyllästetty puu
Kyllästettyä puuta ei saa polttaa tilalla eikä sitä voi toimittaa käsittelyyn sekajätteen
mukana. Oikea tapa kyllästetyn puun käsittelemiseksi on toimittaa se:
►
►

Kyllästettyä puuta myyvään liikkeeseen, jossa on järjestetty vastaanotto tai
lähimmälle jäteasemalle, jonne pienen erän (1 m2) voi toimittaa maksuttomasti.

Renkaat
Renkaat toimitetaan käsittelyyn kyseisiä renkaita myyvien liikkeiden kautta. Kierrätysmaksu peritään uuden renkaan oston yhteydessä. Vanhoja renkaita otetaan
vastaan jäteasemilla ja jätekeskuksessa.
Rehujäte
Käytetään pellolla lannoitteena, kompostoidaan tai käytetään lantalassa. Saastuneiksi epäillyistä rehuista on tehtävä ilmoitus Eviran rehujaostolle numeroon 029
530 0400.
Maito ja puristeneste
Antibioottimaito ohjataan liete- tai virtsasäiliöön. Ei jäteveden käsittelyprosessiin.
Myös maitohuoneiden jätevesi ohjataan liete- tai virtsasäiliöön, jäteveden käsittelylaitokset eivät yleensä ota vastaan maitohuoneiden jätevesiä. Myös säilörehun puristenesteet ohjataan joko liete- tai virtsasäiliöihin tai erilliseen säiliöönsä.
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Kysy lisää:
neuvonta@lhj.fi
tai soita (03) 424 2619

Jäteasemat
Kiimassuon jätekeskus | Kiimassuontie 127, 30420 Forssa
Puh. (03) 424 2620
Avoinna: MA-PE 7-18
Akaan jäteasema | Hirsikangas, Hämeentie 521, 37800 Toijala
Puh. (03) 542 2851
Avoinna: MA - PE 10-18
Loimaan jäteasema | Kirveskallio, Myllykyläntie 120, 32200 Loimaa
Puh. (02) 763 2713
Avoinna: MA–TI 10–18, KE–TO 8–16, PE 8–12
Sastamalan jäteasema | Pesurinkatu 179, 38200 Sastamala
Puh. (03) 511 5831
Avoinna: MA-PE 11-18
Someron jäteasema | Jätevedenpuhdistamo, Salontie 91, 31400 Somero
Puh. 050 586 7878
Avoinna: MA 12–18, KE 12–18, PE 8–14
Urjalan jäteasema | Kunnan varikko, Järveläntie 30, 31760 Urjala
Puh. 0440 342 705
Avoinna: TI 10-18, TO 10-18
Katso kesän viikonloppujen aukioloajat osoitteesta www.lhj.fi tai soita (03) 424 2619
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy | Kiimassuontie 127, 30420 Forssa | vaihde (03) 424 2600 | fax (03) 424 2630 | neuvonta@lhj.fi

