
Lokerolavan lajitteluohjeet

• 4-lokerolavalle voi kerätä enintään neljää eri jätelajia
• Kaksi tai kolmekin lokeroa voi olla samaa jätettä
• Vältä sekajätettä
• Sähkölaitteet erilliseen keräyslaatikkoon
• Älä ylitäytä lavaa, vaan tilaa tarvittaessa välityhjennys
• Lisätiedot ja välityhjennystilaukset numerosta 03 871 1710 (ma-pe klo 
9-15) / lavapalvelu tai sähköpostilla palvelut@phj.fi

Seuraavassa on esimerkkejä lokerolavalle lajiteltavista jätteistä ja niiden 
vastaanottohinnoista. Jokainen kuorma punnitaan, jätteet veloitetaan 
niiden painon mukaan ja lisäksi jokaisesta kuormasta veloitetaan kiinteä 
punnitusmaksu 21,08 €/kuorma. Hinnat sisältävät alv:n.

Metallijäte

Polkupyörät, lasten rattaat, liedet, 
pesukoneet, mikroaaltouunit, kattilat, 
paistinpannut, tiskipöydät, metalliset 
huonekalut,
metalliset ammeet,
tyhjät purkit, muut metalliesineet

Puujäte

Laudat, lankut, rimat, vaneri- ja 
lastulevyt, puiset kirjahyllyt, parketit ja 
laminaatit, puuhuonekalut ilman 
tekstiilejä ja pehmusteita, 
rottinkikalusteet

Huom! Pienennä isot esineet 
mm. kaapistot.

Saa sisältää pieniä metalleja 
kuten nauloja, saranoita ja vetimiä.

Puujäte kelpaa myös 
energiajätteeseen, jos sitä ei kerätä 
omaan lokeroonsa.
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Haravointijäte

Puunlehtien, neulasten ja nurmikon 
haravoinnista kertyvä jäte, pensaiden 
vuosikasvun leikkausjätteet

Ei risuja ja oksia!

Saatavana tarpeen mukaan myös 
esim. 2-lokerolava risu- ja 
haravointijätteille

Sähkölaitteet (pienet)
Kahvinkeittimet, silitysraudat 
leivänpaahtimet, tietokoneet
tulostimet, pölynimurit, televisiot, 
videot, loisteputket, 
energiansäästölamput yms.

Risujäte

Kaikki puiden ja pensaiden oksat

Kestopuu Puujäte Energiajäte

Kestopuu
Painekyllästetyt, vihreät 
suolakyllästetyt ja ruskeat 
kreosoottikyllästetyt puutavarat 
kuten laiturit, terassilaudat ja 
puutarhakalusteet.

Huom! Pienennä isot esineet.
Saa sisältää pieniä, enintään sormen-
paksuisia metalli- tai muoviosia.

Lajittele lämpökäsitelty terassilauta 
puujätteeseen ja muovinen 
komposiittilauta energiajätteeseen.



Energiajäte

Muovituotteet, kalusteet ja lelut (EI 
PVC, merkintä 03), likaiset 
pahvipakkaukset, vaatteet, pienet 
huonekalut tekstiileineen ja 
pehmusteineen (ei nahkaiset tai 
keinonahkaiset). Saa sisältää pieniä 
metalleja.

Betoni- ja tiilijätteet

Betonit saavat sisältää betoniteräksiä
Tiilet ja tiilien saumausmassat

Ei laattoja, kaakeleita, WC-istuimia 
eikä lavuaareja

Sekajäte
PVC-muovituotteet, kengät, laukut
sukset, sauvat ja luistimet, WC-
posliini, laatat ja klinkkerit,
Ikkunalasit sekä muu hyötykäyttöön 
kelpaamaton jäte

Ei autonrenkaita, sähkölaitteita eikä 
vaarallisia jätteitä

Huonekalujäte

Kaikki huonekalut (myös nahkaiset ja 
keinonahkaiset)
Joustinpatjat

Vaahtomuovipatjat kelpaavat 
energiajätteeseen.



Ikkunalasi/Purkuikkunat 
pokineen

laminoimaton tasolasi, karkaistu lasi
sävytetty lasi, maalattu lasi

Sekalainen rakennusjäte

PVC-muovituotteet,
alumiinipintaiset eristepaperit,
tasoite- ja sementtisäkit (myös täydet),
nahka, keinonahka ja kumi,
eristevillat,
lasikuitu,
laatat, kaakelit ja
klinkkerit,
lavuaarit ja WC-istuimet,
komposiittiputket (muovi + alumiini),
sekä muu sekalainen hyötykäyttöön 
kelpaamaton rakennusjäte

Ei autonrenkaita, sähkölaitteita 
eikä vaarallisia jätteitä

Kipsijäte

Kipsilevyt ja –harkot
(kipsilevyjen tulee olla kuivia, 
peitettävä esim. pressulla)

Saa sisältää kipsilevyjen 
paperipäällysteet, kipsilevyissä
kiinni oleva tapetti sekä
kipsilevyissä kiinni olevat
naulat ja ruuvit.    

Kattohuopa

Saa sisältää ohuita 1-2 cm paksuisia 
eristemateriaaleja ja kattohuovassa 
kiinni olevat naulat. Ei saa sisältää 
rimoja tai muuta huopaan 
kuulumatonta.


