
HIMOKSEN MATKAILUALUEEN KIERRÄTYSOHJEET 

 

Himoksen alueella kerättävät jätteet: 

Poltettava jäte (sekajäte) 

Poltettavaan jätteeseen 
laitetaan periaatteessa kaikki 
kierrätykseen kelpaamaton 
jäte, jolle ei ole varattu 
keräilyastiaa.  

 

Poltettavaan jätteeseen kuuluu:  

• muovit, styroksit, lelut 
• tuhka jäähtyneenä, pakattuna tiiviisti pussiin 

(jäähdytys 2 vuorokautta)  
• kengät, kumi, nahka 
• hygieniatuotteet, siteet, vaipat, meikit 
• pölynimuripussit 
• purukumit, tupakantumpit 
• PVC-muovi (kierrätysmerkki 3, esimerkiksi putket, 

letkut, sähköjohdot, muoviset lattiapäällysteet) 
• kierrätykseen kelpaamattomat tekstiilit 
• kahvipussit, sipsipakkaukset 
• vaahtomuovit 
• likaiset tai märät pahvit ja paperit, 

 

Lasi 

Lasinkeräys on tarkoitettu vain 
pakkauslasille.  

Poista metallikorkit ja kannet, 
paperietikettejä ei tarvitse 
poistaa. Huuhtele likaiset 
pullot ja purkit. Palauta 
panttipullot kauppaan.  

 

Lasin keräykseen kuuluu:  

• lasipurkit 
• lasipullot 

Lasin keräykseen EI kuulu: 

• autonlasit, ikkunalasit 
• lasiesineet, joissa metalliosia 
• keramiikka, posliini, kristalli 
• kuumuuden kestävä lasi, lämpölasi 
• hehkulamput, loistelamput, energiansäästölamput 
• peilit 

 

Metalli  

Tyhjennä pakkaus huolellisesti 
ja poista mahdolliset muoviset 
osat. Pakkauksen voi tilan 
säästämiseksi litistää tai laittaa 
sisäkkäin. 

 Metallin keräykseen kuuluu:  

• säilyketölkit, metallipurkit 
• alumiinivuoat ja -foliot 
• pienet metalliesineet, kuten kattilat 
• metallikannet, kruunu- ja kierrekorkit 
• pantittomat juomatölkit 
• täysin tyhjät maalipurkit 

 



HIMOKSEN MATKAILUALUEEN KIERRÄTYSOHJEET 

 

Keräyskartonki 

Palauta kartonkipakkaukset 
tyhjinä, puhtaina, kuivina, 
litistettyinä ja sisäkkäin 
pakattuina.  

Irrota muoviset korkit 
pakkauksista.  

Keräyskartonkiin kuuluu:  

• maito-, mehu-, kerma-, piimä-, jogurtti- ja viinitölkit 
(myös alumiinivuoratut) 

• muro- ja keksipakkaukset, sokeri-, jauho-, leipä- 
ynnä muut paperipussit 

• pahvilaatikot, pizzalaatikot, munakennot ja 
kartonkiset kertakäyttöastiat. 

Himoksen kierrätyspisteiden sijainnit löydät osoitteesta: www.kierratys.info 

Biojätteen ja pakkausmuovin kierrätyspisteet löydät Jämsän keskustasta. Katso tarkemmat 
pisteet kierrätys.info -sivulta.  

Jäteasemalle toimitettavat jätteet:  

Jäteasemalle tulee toimittaa 
kaikki palamaton jäte, kuten:  

• juomalasit, lasiastiat, 
tasolasi, kristalli 

• kuumuuden kestävä lasi 
(lasiset uunivuoat, -
kahvipannut) 

• posliini, keramiikka 
• peilit 
• hehkulamput, 

halogeenilamput 

HUOM! Rakennus- ja 
purkujätteet täytyy kuljettaa 
jäteasemalle, niitä ei saa jättää 
Himoksen kierrätyspiteille! 
(maksullista jätettä) 

 

Jäteaseman tiedot: 

Erkki Salminen Oy 
Myllyharjuntie 18, 42300 Jämsänkoski 
erkkisalminen@erkkisalminen.fi 
Puh: 0207109750 
Jäteaseman aukioloajat 

Pienerien vastaanotto: 
Ma, Ti, To, Pe Klo 8–16 
Ke  klo 10–18  
Toimisto ja autovaaka  
Ma-Pe                                  klo 8–16 
Lisätietoja: www.erkkisalminen.fi 

Alle 50 litran kuorma on ilmainen, sen jälkeen 
jätteestä peritään hinnaston mukainen maksu. 

 

Lisätietoja Jämsän ja Himoksen jätehuollosta www.jamsa.fi/jatehuolto tai sähköpostilla 
jatehuolto@jamsa.fi  
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