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Paljon on ehtinyt vettä 
virrata Kokemäenjoessa 
siitä, kun ensi kerran 
tapasin teidät. Vuositu-
hannen alussa Harjavalta, 

Huittinen, Kokemäki, Kullaa, Luvia, 
Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, 
Pori, Siikainen ja Ulvila ryhtyi-
vät yhteistoimintaan kaatopaikan 
ylläpidon, jätehuolto-
määräysten ja seudul-
lisen jäteneuvonnan 
muodossa. Minulla 
oli tärkeä rooli tässä 
yhteen hiileen pu-
haltamisessa: hyvän 
hengen luominen ja 
valistaminen. Totta 
kai, sehän on maskotin 
perustehtävä. 

Ensiesiintymiseni oli vuoden 
2000 jäteoppaassa. Hieman se silloin 
jännitti, mutta mahtavasti olette 
ottaneet minut mukaan arkeenne. 
Kun ensimmäinen JäteVaakku-lehti 
ilmestyi vuonna 2003, pääsin lehden 
kanteen ja kantavaksi voimaksi. Siitä 
on kohta jo 20 vuotta. 

Vuonna 2008 joukkoomme liittyi 
Merikarvia. Lisää väkeä hilpeään jouk-
koomme saimme myös vuonna 2015, 

kun Eurajoki tuli mukaan jäteneu-
vontayhteistyöhön, ja vuonna 2017 
Lavian liittyessä Poriin. Jäteneuvon-
nan toimialueella eli kotikonnullani 
asuu nykyisin jopa 131 500 asukasta. 
Aikamoinen reviiri tällä linnulla, 
eikö?

Sähköisen viestinnän yleistyessä 
avasin Facebook-tilin vuonna 2012, 

ja vuonna 2014 Jäte-
Vaakun sähköisen la-
jitteluavun. Olen aina 
ollut hyvä seuralintu, 
joten vierailin tapahtu-
missa ympäri aluetta. 
Oi, sitä lasten iloa ja 
aikuisten kysymystul-
via. Oman puistonkin 
sain 2016, kun Poriin 

avattiin Kompostointipuisto. Se on 
hieno paikka; kaikille avoin tiedon 
puisto.

Vuosien varrelta on kertynyt pal-
jon iloisia muistoja. On koettu hyviä 
hetkiä, ja lämmöllä ajattelen teitä, 
rakkaat asukkaani. Muistattehan jat-
kossakin pitää mielessä jätevinkkini.

JÄTEVAAKKU MUSTAVARIS
jäteneuvonnan maskotti

Tervehdys  
kaikille asukkaille!

Tänä vuonna 
ilmestyy jo 20. 

Jätevaakku-lehti,  
sitä pitää juhlia!
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Vuoden 2021 aikana voimaan 
tulleiden jätelain ja -asetuksen 
tarkoituksena on saavuttaa 
useita EU-direktiivien edellyttä-
miä jätehuollon ja kierrätyksen 

tavoitteita. Yhdyskuntajätteistä tulisi kierrät-
tää asteittain yhä enemmän; jopa 65 prosenttia 
vuonna 2035. Viimeisimmän tiedon (2020) 

mukaan, kierrätysaste Suomessa 
on vain 42 prosenttia. 

Uudistuksen tuomat muutokset 
tulevat osaksi arkea portaittain 
vuosien 2022–2024 aikana. Erityi-
sesti biojätteen kierrätysasteessa 
on parannettavaa, mikäli kier-
rätystavoitteet halutaan saavut-
taa. Tällä hetkellä biojätteestä 
kierrätetään arviolta alle puolet. 
Sekajätteeseen päätyessään 

biojätteestä menetetään arvokkaita ravinteita, 
eikä sen polttaminenkaan ole hyötysuhteel-
taan kovin tavoiteltavaa.

Biojätteiden keräily tehostuu
Osa asukkaista sujauttaa tänäänkin ruuantäh-
teet sekajätteen joukkoon. Tulevaisuudessa 
biojätteen keräys tulee kuitenkin laajenemaan 
osaksi monien kotien arkea. Heinäkuussa 2022 

Jätelaki uudistui  
– mikä arjessamme 

muuttuu?
Jätelainsäädäntöä on uudistettu kiristyvien lajittelutavoitteiden 
saavuttamiseksi. Raaka-aineiksi soveltuvia materiaaleja ei kannata 
polttaa tuhkaksi ja savukaasuiksi, vaan kierrättää ne uusien tuotteiden 
valmistukseen korvaamaan neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Sekajätteeseen 
päätyessään 
biojätteestä 
menetetään 

arvokkaita 
ravinteita. 

biojätteen lajittelu alkaa uutena Lavian, Meri-
karvian, Pomarkun ja Siikaisten taajamien vä-
hintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. 
Heinäkuusta 2024 lähtien erilliskeräys laajenee 
kaikkiin asuinkiinteistöihin Porin, Ulvilan, 
Nakkilan ja Harjavallan yhtenäisellä 10 000  
asukkaan muodostamalla taajama-alueella 
– siis myös omakotitalouksiin. Alueen tarkem-
pi rajaus määritetään vuoden 2022 aikana. 
Pihoihin tulee hankittavaksi sekajäteastian 
viereen keräysastia biojätteelle. Vaihtoehtona 
on myös kiinteistöllä tapahtuva asianmukai-
nen kompostointi. Biojätteen kompostoinnista 
tulee ilmoittaa vuoden 2023 alusta alkaen aina 
jätehuoltoviranomaiselle.

Pakkausjätteet kierrätykseen
Iso muutos pakkausjätteiden lajittelussa tulee 
erityisesti taajamien 5–9 asunnon kiinteistöille, 
joiden tulee heinäkuusta 2023 eteenpäin löytää 
tila sekajäte-, biojäte- ja kartonkipakkausastioi-
den viereen myös muovi- ja lasipakkausjätteelle 
sekä pienmetallille. Isoimmilta kiinteistöiltä 
astioiden tulisikin jo löytyä. Pienimmät, alle  
5 huoneiston kiinteistöt vievät edelleen  
pakkausjätteet yleisille kierrätyspisteille.  
Lisäpalveluna niille voi toki tilata astiat myös 
omaan pihaan. 



Uudenlaisia 
tapoja järjestää 
jätehuolto  

Aloittaisinko kompostoinnin,  
kun biojätteen erilliskeräily  
tulee pakolliseksi? Tai hankkisin‑
ko naapuruston kanssa yhteisen 
biojäteastian? Tai kimppasekajä‑
teastian?
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Biojätteestä jopa yli puolet päätyy seka- 
jätteeseen. Erilliskeräyksen lisääntyessä  
pystytään hyödyntämään yhä suurempi  
osa biokaasuksi ja ravinteikkaaksi mullaksi. 
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Biojäteastia voi 
olla yhteinen 
naapureiden 

kanssa, jolloin 
kustannukset 
tasaantuvat.

Porin seudulla vielä osin käytössä ollut 
paperin ja kartonkipakkausten yhteiskeräily on 
päättymässä ja kesästä 2023 lähtien ne tulee 
lajitella kiinteistöillä erikseen. Muutos koskee 
myös niitä yleisiä kierrätyspisteitä, joissa 

yhteiskeräily on vielä ollut mahdollista. 
Kartonkipakkaukset ja paperi kuuluvat 
eri tuottajayhteisöiden hoidettavaksi 
ja kustannettavaksi, ja niillä on myös 
erilaiset kierrätyskäyttökohteet. 

Vaikutuksia jätekustannuksiin?
Entistä useamman jätelajin erilliskeräys 
nostaa jätekuluja erityisesti pienissä 
taloyhtiöissä. Toisaalta kun kustannuk-
siltaan kalleimman sekajätteen määrä 
laskee, syntyy jätelaskussa säästöäkin. 
Osassa taloyhtiöitä on varauduttava sii-
hen, että lisääntyvä jäteastioiden määrä 

saattaa aiheuttaa tarpeita jätepisteen laajenta-
miselle. Nyt voisikin olla paikallaan kurkistaa 
naapuritaloyhtiön suuntaan, josko yhteinen 
jätekatos olisi ajankohtainen. 

Biojätteen keräyksen myötä sekajäte- 
astian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää. 

Biojäteastia voi olla myös yhteinen naapurei-
den kanssa, jolloin kustannukset tasaantuvat. 
Kompostointi voi pitkässä juoksussa tulla 
edullisemmaksi kuin erilliskeräys, ja samalla 
omaan käyttöön syntyy hyvää maanparan-
nusainetta. Kompostoinnin aloittamiseen on 
saatavilla opastusta ja ohjeita. Jäteneuvonta 
järjestää kompostointikursseja ja aihepiiriin 
voi tutustua omatoimisesti Porin Hanhiluodos-
sa sijaitsevassa kompostointipuistossa.

Kuljetusten järjestämiseen muutoksia
Näkyvimpiä jätelain muutoksista lienee bio- ja 
pakkausjätteiden kuljetusvastuiden siirtymi-
nen kunnille. Vuosina 2023 ja 2024 kunnallinen 
jätehuollon toimija kilpailuttaa jäteastioiden 
tyhjennykset ensimmäisen kerran asukkai-
den puolesta. Jatkossa kilpailutukset tehdään 
säännöllisesti urakka-alueittain. Kiinteistöillä 
muutoksia tulee ainakin asiakaspalvelun ja 
laskutuksen yhteystietoihin, kun tehtävät 
siirtyvät yksityisiltä yrityksiltä kunnalliselle 
toimijalle. Sekajätteiden kuljetusten osalta 
kiinteistöt sopivat niistä toistaiseksi suoraan 
kuljetusyrityksen kanssa, kuten tähänkin asti.

Jätelain uudistukset tulevat voimaan portaittain. Muutoksilla pyritään vastaamaan EU-direktiivin mukaisiin kierrätys- 
tavoitteisiin. 

• Laviassa,  
Merikarvialla, 
Siikaisissa ja 
Pomarkussa 
asuinkiinteis‑ 
töissä, joissa on 
5 tai useampi 
huoneisto,  
aloitetaan  
biojätteen  
erilliskeräys.

• Kotitalouksien 
poistotekstiilien 
keräys alkaa.

• Asuinkiinteistöillä,  
joilla on 5 tai 
useampi huoneis‑
to, on oltava oma 
erillinen jäteastia 
sekajätteelle, bio‑
jätteelle, kartonki‑, 
muovi‑ ja lasi‑ 
pakkauksille sekä 
pienmetallille.

• Yli 10 000 
asukkaan 
taajamassa 
kaikkien  
asuinkiinteis‑
töjen tulee 
kerätä biojäte  
erilleen.

1.7.2022 1.1.2023 1.7.2023 19.7.2024

• Biojätteensä 
kompostoivien 
asukkaiden tulee 
tehdä kirjallinen 
ilmoitus jäte‑ 
huoltoviranomai‑
selle.

• Pakkausjäte‑ 
astioiden tyhjen‑
nykset siirtyvät 
kunnalliselle 
toimijalle (esim. 
jätehuoltoyhtiö).

• Biojäteastioi‑
den tyhjennyk‑
set siirtyvät 
kunnalliselle 
toimijalle 
(esim. jäte‑
huoltoyhtiö).
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Poistotekstiilien keräys on alkamassa 
Myös Porin seudulla on alkamassa tekstiilijätteen keräys. Kerättävästä tekstiili-
jätteestä käytetään valtakunnallisesti nimitystä poistotekstiilit. Näihin kuuluvat 
käyttökelvottomat, mutta kuivat ja puhtaat vaatteet, kuten takit, housut, hameet ja 
paidat, sekä kodintekstiilit, kuten lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat. Poistotekstiilit 
lajitellaan ja jalostetaan uudelleen käytettäväksi materiaaliksi. Keräyksestä tiedo-
tetaan lisää kevään aikana.

Hanki vain 
tarpeeseen
Tekstiili- ja muotialan on arvioitu 
aiheuttavan jopa 10 prosenttia maa-
ilmanlaajuisista ilmastopäästöistä. 
Käyttöiällä on huomattava merkitys 
tekstiilituotteiden päästöihin. Näihin 
voit vaikuttaa kulutuskäyttäytymi-
selläsi. Jos joudut heti hankkimaan 
uuden neuleen huonolaatuisen 
tilalle, kertautuvat tekstiilin valmis-
tuksen aiheuttamat ympäristövai-
kutukset. Osta laadukkaita tuotteita 
ja vain tarpeeseen. Perusta vaikka 
kavereiden kesken oma lainausrinki. 
Ympäristö ja kukkaro kiittävät.

Porin pääkirjaston Liikutta-
mosta voi lainata maksut-
ta liikuntavälineitä, kuten 
kahvakuulia, kehonhuolto- tai 
palloiluvälineitä. 

Tavaroiden lainaaminen 
on aito ympäristöteko. Suurin 
osa tavaran elinajasta kuluu 
hyllyllä. Yhteiskäytössä se saa 
lisää käyttäjiä ja käyttökertoja. 
Näin tavaroita on vähemmän,  
mutta käyttö lisääntyy. Luon- 
nonvaroja säästyy ja jäte 
vähenee. 

Mitä sinä voisit lainata 
kaverille? Lisätietoja lainaa- 
misesta ja edullisesta vuok-
raamisesta:  
WWW.PORI.FI/LAINAAMINEN

787Arkipäivän  
ympäristötekoja

Jos muistamme litistää kar-
tonkipakkaukset paremmin, 
mahtuu keräysastiaan enem-
män kartonkia ja sitä tarvit-
see tyhjentää harvemmin. 
Mikäli keräysastiaan saadaan 
mahtumaan 20 prosenttia 
enemmän kartonkia, sääste-
tään kuljetusten CO2-päästöjä 
yli 600 000 kg. Määrää voi 
verrata 4,3 miljoonan kilomet-
rin autoiluun – eli ajamiseen 
107 kertaa maailman ympäri. 
(Lähde: Kuitukierrätys Oy) 

Tekstiilien  
pidempi elämä 
Huolellinen käyttö ja ylläpito pidentävät 
tekstiilien käyttöikää; tuuleta, poista 
tahrat ja pese oikeassa lämpötilassa.  
Tutustu pesumerkintöihin tarkkaan ja 
pese vain kokonaisia koneellisia. Vaatetta 
ei tarvitse pestä joka käyttökerran jäl-
keen, pelkkä tuuletus riittää. Tekstiilien 
huoltoon kuuluvat myös korjaaminen ja 
paikkaaminen. Vaatelaas-
tarilla korjaat helposti. 
Erilaisilla koristeparsin-
noilla ja -paikoilla teks-
tiiliin voi saada aikaan 
uutta iloista ilmettä.

kertaa  
maapallon 

ympäri 

lainausta  
vuodessa

107
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Pyöräillen kohti 
kiertotaloutta
Oletko pyöräillessäsi miettinyt, kuinka hieno 
liikkumisväline allasi onkaan? Tiesitkö, että liikunnan 
ja hyvinvoinnin lisäksi polkupyörä tarjoaa sinulle 
mahdollisuuden olla osa kiertotaloutta ja kestävää 
tulevaisuutta?

Moni meistä peri lapsena pyörän sisaruksiltaan tai naapurin lapsilta. Talvet pyörä 
oli säilössä sisätiloissa, mutta keväällä se otettiin iloiten esille; ketjut rasvattiin, 
kumit paikattiin ja pyörä pestiin ja tuunattiin. Kun pyörä jäi pieneksi, se jatkoi 
kiertoaan uusille lapsille. 

Kiertotaloudessa jo tuotteiden suunnittelussa huomioidaan pitkäikäisyys, 
korjattavuus ja lopulta materiaalien kierrätettävyys. Tavaroita korjaamalla materi-
aaleihin sitoutunut arvo säilyy hyötykäytössä mahdollisimman pitkään. Kiertota-

loudessa talouskasvua ei ole kytketty luonnonvarojen 
kulutukseen, vaan tilalle on tullut uutta, kuten palve-
lujen käyttäminen. Uudesta KORJAA.SE -palvelusta voi 
etsiä korjauspalveluja pyörille, tietokoneille tai vaikka 
koruille.

Autoja, elektroniikkaa ja vaatteita myydään kirppu-
toreilla ja erilaisilla myyntialustoilla. Myymisen sijaan 
voi tavaraa myös lahjoittaa kierrätyskeskuksiin tai 
yhdistysten kirpputoreille. Nyrkkisääntönä kannattaa 
pitää, että lahjoitettavan tavaran pitää olla ehjää ja 
puhdasta eikä se saa aiheuttaa puhdistus- tai kunnos-
tuskustannuksia vastaanottajalle.

Kun tuotetta ei voi enää korjata, olisi hyvä, että sen 
osia käytettäisiin uudelleen tai materiaalista tehtäisiin uusia tuotteita. Korjauskel-
voton pyörä pitää toimittaa oikeaan vastaanottopaikkaan. Sieltä sen sisältämä ma-
teriaali pääsee uudelleen kiertoon. Näin luonnonvarat pysyvät talouden kierrossa 
mahdollisimman pitkään. Kiertotalous ei ole muotivillitys. Se on tapa elää ja toimia 
älykkäästi.

Eurajoki
Linnaintie 1
• ma–to 9–16, pe 9–15
• joka kuukauden 1. lauantai  

(ei pyhäpäivinä) 10–14
• p. 044 312 4937

Kokemäki
Suokkaantie 4
• ma–ke 9–15, to 9–18, pe 9–14
• p. 040 488 3949

Nakkila
Satakunnantie 1, käynti Mikaelintien 
kautta (Työpajan yhteydessä)
• ma, ti ja to 10–16, ke 10–17, pe 10–15
• p. 045 639 3701

Pori
Kierrätyskeskuksen myymälä on  
suljettu poistotekstiilien keräys‑ 
kokeilun johdosta.

Ulvila
Kierrätysmyymälä Korona
Uusissa tiloissa 4.4. alkaen
Malmintie 1
• aukioloajat tiedotetaan myymälän 

verkkosivuilla
• p. 0400 134 953

Kiertopiste 
Materiaali‑ ja tekstiilipankit
Satakunnankatu 28, Pori
• ti–to 9–16
• p. 044 988 6991

Varaosapankki
Vanhat rakennusosat ja ‑materiaalit
Veturitallinkatu 7, Pori 
• ma–ke 9–16, to 11–16, pe 9–14
• p. 044 701 7645

Vallitsevasta tilanteesta johtuen  
tarkista aukioloaika ennen vierailua  
soittamalla tai kierrätyskeskusten  
omilta verkko- tai Facebook-sivustoilta.

Porin seudun
kierrätyskeskukset

Kiertotaloudessa 
talouskasvua 

ei ole kytketty 
luonnonvarojen 

kulutukseen.
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Kiitos, kun lajittelet

Kartonkipakkaukset
• maito‑ ja mehutölkit
• muro‑ ym. paketit
• paperipussit ja ‑kassit
• paperirullien hylsyt, munakennot
• pahvilaatikot

Muovipakkaukset
• elintarvikkeiden muoviset  

pakkaukset
• pesuaineiden muoviset pakkaukset
• muovikassit, ‑pussit ja ‑kääreet
• styroksipakkaukset

Irrota korkit ja kannet. Huuhtele.

Biojäte
• hedelmien ja vihannesten kuoret
• pienet luut ja perkuutähteet
• kahvin ja teen porot
• ruuantähteet
• pilaantuneet elintarvikkeet

Pakkaa paperi‑ tai biojätepussiin.

Sekajäte
• likaiset muovi‑ ja kartonkipakkaukset
• tekstiilit, matot
• jalkineet, laukut
• astiat, lelut
• hehku‑ ja halogeenilamput

Lasipakkaukset
• lasipullot
• lasipurkit

Poista kannet ja korkit. Huuhtele.  
Etikettejä ei tarvitse poistaa.

Metalli
• säilyke‑ ja juomatölkit
• alumiinifoliot, ‑vuoat ja ‑kannet
• kattilat, pannut, aterimet
• käsityökalut
• tyhjät maalipurkit,  

paineettomat aerosolipullot

Paperi
• postiluukusta tullut paperi
• kopio‑ ja tulostinpaperi

Katso vastaanottopaikat WWW.KIERRATYS.INFO

Sähkölaiteromu
• akulla, paristoilla,  

verkkovirralla tai  
aurinko kennoilla toimivat 
laitteet

Vaarallinen jäte
• maalit, lakat, liimat, liuottimet
• öljyt, ajoneuvojen nesteet
• kemikaalit, joissa varoitusmerkki
• ajoneuvojen akut
• lääkkeet (palauta apteekkeihin)
• paristot ja pienakut (palauta kauppoihin)
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Eurajoki ABC-kylmäasema
Kirkkotie 1 0 parillisen kuukauden 2. lauantai 10–13

vuonna 2022: 9.4., 11.6., 13.8., 8.10. ja 10.12.

Eurajoen Romu Oy
Lapintie 179 € 0 0 € € € ma–pe 8–16.30, p. 02 868 0700 myös renkaat ja akut maksutta, 

Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste

Hevossuon jäteasema
Rauma, Hevossuontie 50 0 0 € 0 0 € € € € € ma–pe 7–18, p. 02 823 5954 

vanteettomat renkaat maksutta

Vanha kaatopaikka
Köykäntie 0 0 kolmena lauantaina keväällä ja syksyllä 9–14 

2022 kevät: 9.4., 23.4., 21.5. syksy: 24.9., 8.10., 22.10.

Harjavalta Entinen kaatopaikka 0 0 kasvukaudella aikana
ajo-ohje: Kettulantieltä, Kaatopaikantietä 700 m

Lännen Jätepalvelu Oy 
Ketunkivenkatu 8 (Sievarin teollisuusalue) 0 0 € 0 0 € € 0 tiistaisin  8–16 ja torstaisin 10–17.30

p. 040 531 1631, Huom! osoite muuttunut

Kokemäki Paloasema
Haapionkatu 23 0 0 parittomien viikkojen tiistaisin 14–18

Kaupungin varasto 
Puhdistamontie 0

Kokemäen Lämpö Oy
Kartanonvoima 6 0 0 0 ma–pe 8–16, p. 0207 209 900, vain puuainesta (ei esim. metalleja 

tai laminaattia), ei kantoja eikä pensasaitoja

Veikko Lehti Oy 
Kartanonvoima 7

0
ei lasia € 0 0 € 0 0 0 perjantaisin 12.30–15.30

p. 02 631 6100

Peipohjan Autovaruste 
Linjatie 2 ja Köyliöntie 358 0 0 ma–pe 8–17, p. 02 546 7260, myös ajoneuvojen akut maksutta, 

Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste

Merikarvia Jätevedenpuhdistamo 
Satamatie 27 0 0 0 0 keskiviikkoisin 8–11 ja kuukauden 1. lauantaina 10–12, 

myös ikkunalasia ilman pokia ja karmeja

Tuulikinmäki 
Kauppatie 5/Satamatie 2 0 0

Nakkila Keskusta 
Kauppatie 6 (liikekeskusta vastapäätä) 0 parillisen kuukauden 1. lauantai 10–13

vuonna 2022: 2.4., 4.6., 6.8., 1.10. ja 3.12.

Lassila & Tikanoja
Siirtokuormausasema, Riihiläntie (Ruskila) 0 € 0 € 0 0 0 ma–pe 9–15, heinäkuun suljettu

p. 010 636 5000

Reikko Oy 
Harjuntie 9 0 0 0 avoinna ympäri vuorokauden (videovalvonta), ei betonilautoja,

soita tarvittaessa p. 0500 530 508

Veikko Lehti Oy
Karellintie 6 0 ma–pe 9–15 

p. 02 631 6100

Pomarkku Kunnan varasto 
Riuttantie 8 0 kuukauden 1. lauantai 10–12,

jos 1. lauantai on pyhäpäivä, on vastaanotto seuraavana lauantaina

Sataenergia Oy 
Riuttantie 300 (ent. kaatopaikan viereinen alue) 0 0 0 huhti–syyskuussa kuukauden 1. lauantai 10–12, p. 0400 919 041,

jos 1. lauantai on pyhäpäivä, on vastaanotto seuraavana lauantaina

Pori Hangassuon jätekeskus
Sorttiasemantie (ent. Raumantie 980) 0 0 € 0 0 0 € € 0 ma 7–21, ti–pe 7–18, p. 044 701 2520, 

vanteelliset ja vanteettomat renkaat maksutta, max. 8 kpl

Porin kierrätyskeskus 
Savipajakatu 4-8 0 0 € 0 0 € € € 0 ma ja ke 9–18, ti ja to 9–16, pe 9–14, p. 044 701 2516

sekajätettä max. 1 m3, renkaat maksutta, max. 8 kpl

Keskisjoen ent. kaatopaikka
Noormarkku 0 0 huhti–lokakuussa maanantaisin 16–18

ajo-ohje: kirkolta 1 500 m Pomarkkuun, soratie vasemmalla

Rauhalammintie 2
Noormarkku, Shellin piha 0 parittomien kuukausien 1. lauantai 10–13

vuonna 2022: 7.5., 2.7., 3.9. ja 12.11.

Lavian ekopaja
Lavia, Keskustantie 4 (Keskuskoulu) 0 ma–to 7–15, pe 7–13

p. 044 701 8572, myös noutopalvelu

Lavian jätevedenpuhdistamo
Lavia, Viittatie 10 0 0 joka kuukauden 2. maanantai klo 14–17, 

metallia voi viedä muulloinkin

Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy
Kankaanpää, Rautatienkatu 13 0 0 0 0 0 0 ma–pe 7.30–16, p. 02 572 1791

Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste

Kooninkeitaan jäteasema 
Kankaanpää, Ruusilantie 79 € 0 ma 10–18, ti ja to 14–18, p. 050 327 6761, 

jätemaksulipuke ostettava etukäteen Riicafe Oy:stä (Venesjärventie 3)

Gigantti Oy 
Horninkatu 1 0 ma–pe 10–20, la 10–18, su 12–16

Kuusakoski Oy 
Mäntyluoto

0
ei lasia € 0 0 € € € ma–pe 8–16, p. 020 781 7660, myös akut ja renkaat maksutta, 

Suomen Autokierrätyksen vastaanottopiste 

Stena Recycling Oy 
Mäkipuistontie 23 € 0 0 € € ma–pe 8–16, p. 010 778 0133, ei muuta sekajätettä kuin huonekalut, 

myös akut, maksu vain maksukorteilla (ei käteisellä)

Tiilimäen Romuliike Oy
Jokisatamantie 7 0 0 ma–pe 7–16.30

p. 02 633 1427

Veikko Lehti Oy 
Aittaluodon lajitteluasema

0
ei lasia 0 0 € 0 0 0 € ma 12–18, ti–pe 9–11, p. 02 631 6100, kulku Horninkadulta,

kestopuuta saa olla enemmän kuin 1 m3

Siikainen Jätevedenpuhdistamo 
Puhdistamontie 4 0 0 0 vaarallisista jätteistä soitettava ennen tuontia 

p. 044 720 1034

Kunnanviraston piha
Kankaanpääntie 1 0 Toimintatupa hoitaa vastaanottamisen

ma–pe 8.30–11.30 ja 12.30–15

Ulvila Kaupungin varasto 
Kaasmarkuntie 195 0 0 0 parillisten viikkojen tiistaisin 14–18

Kaupungin varasto 
Tutintie 105 0 0 huhti–toukokuu: ma ja to 14–19, kesäkuu: ma 14–19, 

syys–lokakuu: ma ja to 14–18,  suljettu arkipyhinä ja 24.6.

Delete Ympäristöpalvelut Oy
Järvikyläntie 54

0
lasi € € 0 € 0 0 0 0 € aukioloajat: www.delete.fi 

p. 040 198 5944, kestopuuta saa olla enemmän kuin 1 m3

Kullaan Hake ja Lämpö Ay
Ruukintie 95 0 0 0 0 0 ympäri vuorokauden

p. 0400 228 286

MM-terminaali
Järvikyläntie 54 0 0 0 0 0 aukioloajat: www.mm-mykra.fi  

p. 0440 379 154
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0 = maksuton
€ = maksullinen
      vastaanotto

Jätteen toimitus sallittu vain mainittuna aikana!
Aukioloajat

Jätteiden vastaanottopaikkoja 
kotitalouksille 2022
Pienempiä hyötyjätteitä varten kunnissa on Rinki-ekopisteitä ja 
kunnan hyötyjätepisteitä. Katso lähin piste netistä osoitteesta 
www.kierratys.info tai www.rinkiin.fi .

Porin seudun jäteneuvonta 
www.pori.fi /jateneuvonta, p. 044 701 2500, 
jateneuvonta@pori.fi 
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Mitä teen  
tapetille jätteenä?

Monet rakennusjätteistä on toimitettava niitä 
vastaanottaviin paikkoihin itse. Tarkista aukioloajat 
ja jätteen maksullisuus lehden keskiaukeamalta 
(s. 10–11), kyseisen paikan henkilökunnalta tai 
jäteneuvonnasta. Lajittele jätteet mahdollisimman 
hyvin jo etukäteen kotona. 

Usein kysytyt kysymykset

Mihin lajittelen 
kylpyhuoneen laatat?

Ehjiä, käyttämättömiä laattoja ja muita käyttökelpoisia rakennusosia voi tarjota 
rakennusmateriaalien kierrätyskeskuksiin, kuten Porissa Varaosapankkiin. Yksittäisiä 
laattoja voi laittaa kiinteistön sekajäteastiaan. Suuremmat erät tulee viedä niitä vas-
taanottaviin paikkoihin maksullisena tiili- ja laattajätteenä. Sen mukana saa yleensä 
olla vain saumaus- ja kiinnitysmassoja. 

Mitä teen ylijääneille 
maaleille ja liimoille?

Kotitaloudet saavat toimittaa ylijääneet maalit ja liimat  
vaarallisen jätteen keräykseen maksutta. Tyhjäksi suditut 
purkit lajitellaan pakkausmateriaalin mukaan; metalliset 
metallinkeräykseen ja muoviset sekajätteeseen.  
Lisätietoja: WWW.VAARALLINENJATE.FI

Miten lajittelen 
lattiapäällysteet?

Sekajätteeseen lajitellaan muovilaminaatit, kokolattia- ja muovimatot. Lankku-, 
lauta-, puulaminaatti- ja parkettilattia lajitellaan vastaanottajasta riippuen joko 
käsiteltyyn tai puhtaaseen puuhun. Kivilaatat kuuluvat tiili- ja laattajätteeseen, 
betoni taas betonijätteeseen. 

Mitä ovat asbestia 
sisältävät jätteet?

Asbestia voi olla esimerkiksi vanhoissa lattiamateriaaleissa, rakennuslevyissä ja  
palonsuoja-, putki- sekä kattoeristeissä. Jos epäilet rakenteiden sisältävän asbestia, 
ota yhteyttä asiantuntijaan. Asbesti on vaarallista erityisjätettä ja Porin seudulla se 
tulee aina toimittaa Hangassuon jätekeskukseen. Asbestia sisältävien rakenteiden 
purku kuuluu jättää ammattilaiselle; asbestipöly on vaarallista ja voi aiheuttaa esi-
merkiksi syöpää. Asbesti on ollut yleinen rakennusmateriaali vuosina 1922–1993.

Ylijäänyttä tapettia voi hyödyntää erilaisissa 
askarteluissa tai tarjota esimerkiksi lähialueen päivä- 
kodeille tai netin roskalavaryhmiin. Jätteenä tapetti 
kuuluu sekajätteeseen. Avaamattomien tapettirullapakettien 
kohdalla voi kysyä kaupasta palautusmahdollisuudesta.
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L ain mukaan kuntien on otettava hoitaakseen pakkaus- ja biojätteiden 
kuljetukset, järjestettävä poistotekstiileille keräyspisteet ja lisättävä 
rakennusjätteen lajittelumahdollisuuksia. Tehtävien lisääntyminen tar-
koittaa käytännössä sitä, että jätehuoltoon on palkattava lisää henki-
löstöä. Samalla on tarpeen tarkastella 

nykyisiä toimintatapoja ja suunnitella uusia. 
Myös jätehuoltopalveluiden toteuttaja on 

pohdittavana. Nykyisellään Porin kaupunki 
tuottaa palvelut kuntien asukkaille. Muualla 
Suomessa jätehuollon järjestämisestä vastaa 
useimmiten kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. 
Nyt myös Porin seudulla valmistellaan osake- 
yhtiöittämistä. Käytännössä se tarkoittaa, että 
perustettaisiin uusi kuntien omistama osake- 
yhtiö, jonka tehtäväksi jätehuollon järjestämi-
nen siirtyisi. Alueen kunnat tekevät kuluvan 
vuoden aikana päätöksen jätehuoltoyhtiön 
osakkaaksi liittymisestä.

Yhtiömuotoinen toimintamalli nähdään nykyistä toimintatapaa joustavam-
pana ja tehokkaampana, mikä on tarpeen jätehuoltoalan jatkuviin muutoksiin ja 
kiertotaloushaasteeseen vastaamiseksi. Samalla tarvitaan vahva visio siitä, mihin 
suuntaan alueen jätehuoltoa halutaan kehittää. Keskeisenä tavoitteena on, että 
jätehuoltopalvelut ovat sujuvia ja kustannustehokkaita. Tällöin lajittelu onnistuu 
ja materiaalit saadaan kierrätettyä.

Jätehuoltoa kehitetään parhaillaan tiiviisti. Toiminnan ja resurssien kehittämistarpeen 
laukaisi viime vuonna jätelain uudistus, joka tuo kunnille runsaasti lisää tehtäviä ja 
vastuuta asumisessa ja kunnan omassa toiminnassa syntyvistä jätteistä. 

Vaakku Oy:stä, päivää!

teksti TIINA TOIVONEN, jätehuollon yhtiöittämishankkeen projektipäällikkö 

Keskeisenä 
tavoitteena on,  
että jätehuolto-
palvelut ovat 
sujuvia ja 
kustannus-
tehokkaita. 

Meidän oma 
yhtiö
Kuntalaiset ovat kuntiensa jäseniä, 
joten oikeastaan voidaan sanoa, 
että mahdollisesti perustettava 
jätehuoltoyhtiö on kuntalaisten 
omistama. Yhtiön tehtävä on 
tuottaa palveluita omistajilleen. 
Tulevalla yhtiöllä ei vielä ole 
nimeä, mutta se voisi olla vaikka 
Vaakku Oy.

Jätehuoltopalveluiden siirtyessä 
yhtiön toteutettavaksi, tutut asiat 
voivat muuttua hieman toisenlai‑
siksi. Esimerkiksi ekomaksulaskun 
ulkonäkö ja jäteneuvonnan verk‑
kosivujen osoite vaihtuvat yhtiöit‑
tämisen toteutuessa. Kuntalaisten 
palvelut kuitenkin pysyvät – tai 
paranevat!

Kompostoinnin yleistyessä varau-
dutaan jätehuoltoyksikössä myös 
lisääntyvään neuvontatarpeeseen, 
kertoo Tiina Toivonen.
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Sekajäteastia on yhtä välttä-
mätön mökillä kuin vakitui-
sessa kodissa. Kimppa-astia 
naapurien tai tieosuuskunnan 
kesken on hyvä vaihtoehto. 

Jätteitä ei saa haudata tai polttaa. Takat, 
kamiinat, nuotiot ja tulipadat ovat vain 
puhtaan puun polttoa varten. 

Kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset 
sekä paperi ja metalli on mökilläkin 
lajiteltava ja vietävä joko Rinki-ekopis-
teisiin tai hyötyjätepisteisiin. Suurikoko-
iset jätteet tulee viedä jätekeskuksiin tai 
muihin vastaanottopaikkoihin. 

Jätteiden lajittelua helpottaa käytän-
nöllinen ja siisti lajittelupiste keittiön 
kaapistossa, eteisen lipastossa tai kuistin 
nurkassa. Ämpärit, kassit ja laatikot 
voi sovittaa sisustukseen tai naamioi-
da hauskasti. Biojäteastiakin voi olla 
vaikka hauska emalikattila tiskipöydällä. 
Muualle kuljetettavat jätteet kulkevat 
helposti kauppamatkalla kierrätyspistee-
seen isoissa kesto-ostoskasseissa.

Kesän herkut lautasella
Kesäkeittiö siirtyy usein grillin ääreen. 
Marinoitujen grillituotteiden pakkaukset 
lajitellaan sekajätteisiin pesemättöminä, 
kuten myös likaiset kertakäyttöastiat. 
Säilyketölkit ja foliopohjat lajitellaan 
metalliin. Lautasliinat ja talouspaperit 
voi laittaa ruokajätekompostoriin. 

Sytytyspalojen pakkaus lajitellaan 
materiaalin mukaan; useimmiten ne 
ovat kartonkipakkauksia. Grillihiilien 
säkit kuuluvat sekajätteeseen. Tuhka 
kannattaa siirtää grillistä kannelliseen 
palamattomaan astiaan ja varmistaa 
sammuminen kaatamalla astiaan vettä. 
Jäähtyneen tuhkan voi pussiin pakattuna 
laittaa sekajäteastiaan. 

Mökkeily pärähtää vauhtiin heti kevään lämmetessä. Asumusten varustetaso vaihtelee 
suuresti, mutta on mökki sitten askeettinen tai ylellinen, yhteistä niille on jätehuolto.

Sujuvaa  
lajittelua mökillä

Yhteiset  
sekajäteastiat
Mökkien sekajätteelle on myös 
maksullisia aluekeräyspisteitä. 
• Porin saariston mökkeilijät 

voivat liittyä venesatamien 
sekajäteastioiden käyttäjiksi. 

• Lavian taajama‑alueilla on 
sekajätteen keräyspisteitä, 
joiden käyttäjäksi voi liittyä. 

• Luvian ranta‑alueilla on  
sekajäteastioita, joihin mök‑
keilijät voivat tuoda seka‑ 
jätepussinsa.

Lisätietoja näistä saa Porin 
jätehuoltoyksiköstä  
p. 044 701 2535.

Omaa multaa
Kompostoimalla muuntuvat ruoka- ja 
puutarhajätteet sekä kuivakäymäläjäte 
ravinteikkaaksi mullaksi. Kompostoin-
ti on menetelmänä helppo ja alkuun 
pääsee vaatimattomallakin komposto-
rilla. Puutarhajätteen voi kompostoida 
puu- tai verkkokehikossa. Ruokajäte 
tarvitsee haittaeläinsuojatun kom-
postorin. Käymäläjätteen kompos-
toinnissa tulee huomioida hygienia, 
se kannattaa kompostoida omassa 
erillisessä kompostorissaan ja käyttää 
syntyvä multa vain viherrakentami-
seen, ei kasvimaahan.

Puutarhassa syntyy muutakin kuin 
kompostoitavaa jätettä. Kesäkukkien 
muoviruukut, muoviset multa- ja lan-
noitesäkit sekä verkkosäkit voi laittaa 
muovipakkauksiin, paperiset siemen-
pussit kuuluvat kartonkipakkauksiin.

Mökin vaaralliset jätteet
Veneilystä syntyy moottoriöljyjätteitä, 
kalusteiden ja rakennusten kunnos-
sapidosta maaleja ja vahvoja pesuai-
neita. Kaappeihin saattaa unohtua 
hyttyskierukoita ja hyönteismyrkkyjä. 
Mökkimetsurin varastosta löytyy 
bensaa ja teräketjuöljyä. Säilytä vaa-
ralliset aineet huolellisesti ja alku-
peräisissä pakkauksissaan. Käytetyt, 
tarpeettomat tai vanhentuneet aineet 
voi palauttaa ilmaiseksi vaarallisen 
jätteen virallisiin vastaanottopaikkoi-
hin tai keräyksiin.

Lue lisää: WWW.VAARALLINENJATE.FI  
ja katso vastaanottopaikat:  
WWW.KIERRATYS.INFO
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Puhki pelatut tikkataulut ovat seka- 
jätettä, tikat kuuluvat metalliin.

Käytä grillin sytyttämiseen tuohta 
tai myrkyttömiä sytytyspaloja.

Kompostointi on oman pihan  
kiertotaloutta parhaimmillaan.

Puhtaan puun polttamisesta  
syntynyttä tuhkaa voi käyttää  
puutarhassa lannoitteena.

Kompostorimullan tuotoksista  
nauttivat kaikki.
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teksti OUTI AALTO

Talkoilla  
viihtyisyyttä ja  
hyvää mieltä
Lumen alta paljastuvat roskat ovat valitettavasti varma 
kevään merkki. Otollisinta aikaa roskienkeräystalkoille 
ovat huhti- ja toukokuu, kun kasvillisuutta ei vielä juuri 
ole, ja roskat ovat hyvin näkyvillä.

Nämä roskat kerättiin kauniissa kevätsäässä Kokemäenjoen rannalta.

Talkoot sopivat mainios-
ti erilaisille porukoille 
yhteiseksi puuhaksi. Oli 
kyseessä sitten työyhteisö, 
kyläyhdistys, kaveriporuk-

ka tai urheiluseura, siivoustalkoot on 
helppo järjestää ja hyödyllisen tekemi-
sen lomassa voi vaihtaa kuulumisia. Sa-
malla saa raitista ilmaa ja hyötyliikun-
taa. Talkoisiin kannattaa varata pientä 
purtavaa ja juomaa, tai talkoolaiset voi 
ohjeistaa ottamaan omat eväät.

Erityisen tärkeää on huolehtia turval-
lisuudesta ja talkoissa kerättyjen roskien 
asianmukaisesta käsittelystä. Useimmi-
ten talkoissa kerätyt roskat mahtuvat 

hyvin talkooväen omiin sekajäteastioi-
hin, tai joku talkoolaisista voi kuljettaa 
ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 
Roskaton ympäristö lisää viihtyisyyttä, 
ja kynnys roskata uudelleen on todennä-
köisesti suurempi. Työn tuloksista pääsee 
nauttimaan konkreettisesti heti.

Talkoot ovat oiva konsti myös 
joidenkin vieraskasvilajien torjuntaan. 
Vieraskasvitalkoiden järjestämisen 
pääperiaatteet ovat pitkälti samat kuin 
siivoustalkoissa. Toki eri kasvilajeilla 
on omat torjuntaohjeensa, ja torjun-
taan tarvitaan maanomistajan lupa. 
Katso lisää osoitteessa:  
WWW.PORI.FI/VIERASLAJIT

Porin seudun jäteneuvonta haastaa 
kaikki mukaan! Talkoissa siivotaan 
yleisiä alueita. Tänä vuonna talkoo‑
laisille ei ole tarjolla hanskoja ja 
jätesäkkejä. Ilmoittautuneiden kesken 
järjestetään arvonta hyvin palkinnoin.

Näin järjestät talkoot:
Sovi talkoopäivä toukokuulle ja selvitä 
talkoisiin osallistuva henkilömäärä. 
Hanki osallistujille riittävä määrä 
hanskoja, roskapusseja ja jätesäkkejä 
tai tiedota, että talkoisiin pitää ottaa 
omat tarvikkeet mukaan.

Sovi etukäteen jäteastiasta, johon 
kerätyt roskat voi jättää, tai sovi kuka 
kuljettaa jätteet kunnan osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. Tiedon kunta‑
kohtaisesta, talkooaikana maksut‑
tomasta, vastaanottopaikasta saa 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu talkoisiin 11.4.–31.5. 
WWW.PORI.FI/SIIVOUSTALKOOT.  
Talkoile mukavassa hengessä ja nauti 
puhtaasta ympäristöstä. 

Kerro osallistumisestasi Siivoustalkoi‑
siin, haasta muita tahoja ja jaa talkoo‑
kuvia #siistihaaste #jätevaakku.

Lisätietoja:  
WWW.PORI.FI/SIIVOUSTALKOOT,  
Porin seudun jäteneuvonta  
p. 044 701 2500.

Haaste  
Siivoustalkoisiin 
1.5.–31.5.2022

Porissa voi lainata roska- 
pihtejä ja vieraslajitalkoo- 
välineistöä, kuten lapioita,  

talikoita ja haravia, maksutta  
Luontopajan Välinevuokraamosta. 

Roskapihtejä on lainattavissa  
myös Porin pääkirjaston  

Liikuttamosta.
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RoskaRun -tapahtuma

Kompostointipuisto sijaitsee Porin Hanhiluodossa, osoitteessa Kirjurin‑ 
luodontie 10. Puistoon voi tutustua omatoimisesti milloin vain. 

Kesäkeskiviikkoisin (1., 8., 15. ja 22.6.) puistossa tapaa neuvojan kello 
14–19. Kysele, katsele ja osallistu kesäisiin arvontoihin.

Kompostointipuistossa järjestetään myös maksuttomia kursseja. Niille  
voi ilmoittautua joko puhelimitse p. 044 701 2500 tai sähköpostilla  
jateneuvonta@pori.fi.

Kompostoinnin aloittaminen
• torstaina 12.5. klo 17–19
• lauantaina 14.5. klo 10–12 

Kompostointi mökillä
• tiistaina 7.6. klo 17–19

Kompostorin syyshuolto
• lauantaina 1.10. klo 10–12 ja 13–15

Tietoa ja toimintaa

Muuttuva koronatilanne saattaa vaikuttaa 
tapahtumien järjestelyihin.
Seuraa ilmoitteluamme tapahtumien osalta verkossa:  
WWW.PORI.FI/JATENEUVONTA > Ajankohtaista tai Facebookissa:  
Jätevaakku Mustavaris.

Liikuntaseura Pori järjestää 
kaikille avoimen RoskaRun 
‑siivoustapahtuman lauan‑ 
taina 14.5. kello 13–14.  
Jäteneuvonta on paikalla  
Isomäen pisteellä. Tapahtuma  
on osa koko toukokuun  
kestäviä Siivoustalkoita.  
Tule mukaan ploggaamaan  
eli roskalenkkeilemään!

Mahanpuruja muovista ‑kampanja 
muistuttaa, että sadevesikaivot ovat 
roskien reitti suoraan vesistöihin. 
Koululaisten taideteoksia aiheesta on 
esillä Porin pääkirjastolla 31.5.–18.6. 
Samaan aikaan voit nähdä teoksia 
kaivonkansissa ympäri Poria.  
Lisätietoja:  
WWW.PORI.FI/MAHANPURUJAMUOVISTA

Mahanpuruja  
muovista

Muovin matka 
-näyttely  
Luontotalo Arkissa 
1.9 – 30.10.
Suuren suosion saavuttanut Muovin 
matka ‑näyttely on esillä jo neljättä 
kertaa, mutta on silti aina erilainen! 
Näyttely kannustaa kävijää vähentä‑
mään muovin käyttöä ja lajittelemaan 
muovipakkaukset oikein. Näyttelyssä 
paneudutaan myös roskaantumisen 
lähteisiin. Vapaa pääsy! Voit tutustua 
Muovin matka ‑näyttelyyn myös  
katsomalla videon osoitteessa:  
WWW.PORI.FI/MUOVINMATKA

Vinkkejä kompostointiin
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Kokemäki

Jätteiden keräystempaus 
Kauvatsalla
lauantaina 9. heinäkuuta klo 9–15
Lähteenmäen koululla, Lähteenmäen 
Koulutie 70.

Keräyksessä otetaan vastaan maksulli-
sena isoja, kodin jäteastiaan mahtumat-
tomia sekajätteitä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi huonekalut, wc-kalusteet, patjat, 
matot, ikkunat pokineen, saavit, pulkat, 
ammeet sekä muoviset puutarhakalus-
teet. Sekajätteen vastaanottohinta on  
20 euroa/m³ tai 5 euroa jätesäkillinen.

Maksutta keräyksessä otetaan vas-
taan vaarallisia jätteitä (öljyn imuauto 
on paikalla), sähkölaiteromua sekä  
vanteellisia ja vanteettomia renkaita. 

Merikarvia

Jätteiden keräystempaukset
lauantaina 28. toukokuuta klo 9–15 
lauantaina 20. elokuuta klo 9–15
jätevedenpuhdistamolla, Satamatie 27.

Keräyksessä otetaan vastaan mak-
sullisena isoja sekajätteitä ja maksutta 
vaarallisia jätteitä (öljyn imuauto on 
paikalla), sähkölaite- ja metalliromua, 
vanteellisia ja vanteettomia renkaita, 
painekyllästettyä puuta (max. 1 m³) sekä 
ikkunalasia ilman pokia. Sekajätteen 
vastaanottohinta on 20 euroa/m³ tai  
5 euroa jätesäkillinen.

Eurajoki

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys 
(öljyn imuauto on mukana)
lauantaina 21. toukokuuta

• Linnamaan hyötyjätepiste,  
Lankintie 1, klo 9–9.30

• ABC-kylmäasema,  
Kirkkotie 1, klo 9.50–10.20

• Sydänmaan koulu,  
Sydänmaantie 614, klo 10.40–11.10

• Irjanteen vanha nuorisotalo,  
Huhdantie 8, klo 11.30–12

• Kuivalahden koulu,  
Etukämpäntie 47, klo 13.10–13.40

• Luvian tori,  
Luvian kirkkotie 9, klo 14–15

Romujen keräystempaus Luvialla
tiistaina 7. kesäkuuta klo 13–18 
Luvian torilla, Luvian kirkkotie 9.

Keräyksessä otetaan maksutta 
vastaan metalli- ja sähkölaiteromua, 
vanteellisia ja vanteettomia renkaita 
sekä moottoriajoneuvojen akkuja.

Harjavalta

Vaarallisen jätteen keräystempaus 
lauantaina 24. syyskuuta klo 9–13 
Opintiellä (teknisten palveluiden 
varikko).

Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa 
kanistereissa. Öljyn imuauto ei ole 
mukana. 

Jätekeräykset on tarkoitettu kotitalouksien vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyville 
jätteille. Keräykset ovat koko alueen asukkaiden käytössä asuinkunnasta riippumatta.

Kunnissa tapahtuu

Kierrätys-
puuhiin! 

Nakkila

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys 
lauantaina 23. huhtikuuta 

• Lammaisten keräyspiste,  
Huopilantie 1, klo 9–9.30

• Viikkalan uusi koulu,  
Vinotie 1, klo 9.45–10.15

• Anolan keräyspiste,  
Kaasmarkuntie 160, klo 10.30–11

• Keskusta, Kauppatie 8  
(tyhjä tontti), klo 11.20–12

• Ruskilan koulu, P-alue,  
Penttiläntie 1, klo 12.50–13.20

• Järvikylän kierrätyspiste,  
Järvimaantie 173, klo 13.40–14.10

• Rauta-Maatalous Jaakola Oy,  
Hormistontie 400, klo 14.30–15

Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa kanis-
tereissa. Öljyn imuauto ei ole mukana. 

Nakkilan kierrätyskeskuksessa 
(Työpaja, Satakunnantie 1, käynti 
Mikaelintien kautta) on K-Supermarket 
Onnipekan ylijäämäruuan ja päiväys-
tuotteiden jakelua arkipäivisin  
klo 12.  
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Vastaa alla olevaan kyselyyn ja osallistu arvontaan. 
Laita vastauskuponkiin postimerkki ja tiputa postilaatikkoon. Voit myös  
tuoda sen Palvelupiste Porinaan, Yrjönkatu 13, Pori, tai lähettää vastaukset 
sähköpostilla osoitteeseen jateneuvonta@pori.fi, laita tällöin aiheeksi  
”Kilpailu 2022”. Vastausten on oltava perillä viimeistään 30.4.2022.

V
astauskuponki

1. Asumismuoto: 
 kerrostalo   rivitalo 

 omakotitalo   muu, mikä?

Vastaa ja voita Biolan Pikakompostori 220eco!

Pomarkku

Jätteiden keräystempaus
lauantaina 14. toukokuuta klo 9–15 
monitoimihallin P-alue, Harjantie 1.

Pomarkkulaisille kotitalouksille tar-
koitetussa keräyksessä otetaan vastaan 
maksullisena isoja, kodin jäteastiaan 
mahtumattomia sekajätteitä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi huonekalut, ikkunat 
pokineen, wc-kalusteet, patjat, matot 
sekä isot muoviesineet kuten pulkat, 
saavit ja puutarhakalusteet. Sekajät-
teen vastaanottohinta on 20 euroa/
peräkärryllinen (max. 2 m³) tai 5 eu-
roa jätesäkillinen. Maksutta otetaan 
vastaan sähkölaite- ja metalliromua, 
vanteellisia ja vanteettomia renkaita 
sekä moottoriajoneuvojen akkuja.

Pori

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys 
lauantaina 21. toukokuuta 

• Kyläsaaren koulu,  
Mörtintie 1, klo 9–9.50

• Pihlavan SEOn piha,  
Huokotie 2, klo 10.15–10.45

• Mäntyluoto, Uniluodon  
venesatama, klo 11.15–11.45

• Reposaari,  
Santunpuisto, klo 12.45–13.30

• Ahlaisten koulu, P-alue,  
Ahlaistentie 732, klo 14–14.45

lauantaina 10. syyskuuta
• Lavia, Porintie 4  

(toria vastapäätä), klo 10.15–11
• Lassila, urheilukentän P-alue, La-

viantie 2205, klo 12.30–13.15
• Noormarkku,  

Museotie 7, klo 14–14.45
Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa kaniste-
reissa. Öljyn imuauto ei ole mukana. 

Jätteiden keräystempaukset 
Laviassa
lauantaina 11. kesäkuuta klo 9–14
keskiviikkona 17. elokuuta klo 14–18 
Porintie 4 (toria vastapäätä).

Keräyksessä otetaan vastaan maksulli- 
sena isoja sekajätteitä ja maksutta sähkö-
laite- ja metalliromua, vanteellisia ja van-
teettomia renkaita sekä moottoriajoneu-
vojen akkuja. Sekajätteen vastaanottohinta 
on 20 euroa/m³ tai 5 euroa jätesäkillinen.

Siikainen

Jätteiden keräystempaus
lauantaina 6. elokuuta klo 9–14
yhtenäiskoulun pihalla,  
Lauttijärventie 8.

Keräyksessä otetaan vastaan mak-
sullisena isoja sekajätteitä ja maksutta 
vaarallisia jätteitä (öljyn imuauto  
on paikalla), sähkölaite- ja metalli- 
romua sekä vanteellisia ja vanteet-
tomia renkaita. Sekajätteen vastaan-
ottohinta on 20 euroa/m³ tai 5 euroa 
jätesäkillinen.

Ulvila

Vaarallisen jätteen kiertävä keräys 
(öljyn imuauto on mukana)
lauantaina 11. kesäkuuta

• Harjunpään koulun piha,  
Katinhännäntie 17, klo 9–9.30

• Paluksentien ja Elvantien risteys, 
klo 10–10.30

• Kullaa, Koskin koulu,  
Koskitie 2, klo 11–11.40

• Leineperin vanha meijeri,  
Pitkäjärventie 7, klo 12.30–13

• Kaasmarkun koulu,  
Kylänraitti 66, klo 13.20–13.45

• Ulvilan terveyskeskus,  
Välskärintie 1, klo 9–14

Vaarallisen jätteen keräystempaus
lauantaina 10. syyskuuta klo 9–9.30
Koskin koululla, Kullaa, Koskitie 2.

Tuo jäteöljyt käsin nostettavissa 
kanistereissa. Öljyn imuauto ei ole 
mukana. 

2. Lajitteletko biojätettä?  
 en    kyllä, biojäteastiaan 

    kyllä, kotikompostoriin
3. Asuinkunta: 
 Eurajoki    Harjavalta   Kokemäki  

 Merikarvia   Nakkila    Pomarkku  

 Pori    Siikainen   Ulvila  

 muu, mikä?
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Porin kaupunki

Jäteneuvonta

PL 121

28101 Pori 

Kiinnitä
tähän

postimerkki

Nimi:

Postinumero:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

www.pori.fi/jateneuvonta
p. 044 701 2500 
jateneuvonta@pori.fi

Mikä kevään kiva tapahtuma järjestetään toukokuussa?  
Keksi oikeat sanat vihjeiden ja sivunumeroiden avulla ja ratkaise ristikko.  
Ratkaisun löydät WWW.PORI.FI/JATENEUVONTA > Ajankohtaista

Mistä lehden jutusta pidit eniten?

Mitä aihetta toivoisit lehdessä käsiteltävän?

1. Mikä on nimeltään tapahtuma, jonne voi tuoda jätettä? (s. 18)  
2. Tämän keräily tehostuu. (s. 4) 3. Näitä ei enää laiteta samaan astiaan paperin kanssa. (s. 6)  
4. Kertoo tarinaa? (s. 3) 5. Tätä syntyy vaatetehtaista. (s. 7)  
6. Usein kysytyn kysymyksen lyhenne. (s. 12) 7. Helppo tapa paikata. (s. 7) 8. Mikä uudistui juuri? (s. 4)  
9. Tämä ei ole muotivillitys. (s. 8) 10. Täytyy muistaa myös mökillä. (s. 14)  
11. Voi olla isosiskon vanha. (s. 8) 12. Kuntalaisten omistama. (s. 13)  
13. Tätä voi opiskella maksuttomalla kurssilla. (s. 17) 14. Tämän keräys alkaa 2023. (s. 7) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.




