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Ekotekopiste, Alastaro, Loimijoentie 61 | Puh. (02) 764 1163 | Parillisina viikkoina KE KLO 15-17

Ekotekopiste, Jokioinen, Jätevedenpuhdistamo, Vaulammintie 45, | Puh. 050 571 2093 | kk:n 1. ja 3. KE KLO 14-16

Ekotekopiste, Kiikoinen, SEO, Jaarantie 11 | Puh. (02) 553 1075

Ekotekopiste, Oripää, Jätevedenpuhdistamo, Jouhijoentie | Puh. 050 569 9440 | KE 16-18

Ekotekopiste, Tammela, Kunnan varikko, Iisaksentie | Puh. (03) 412 0511 | Sopimuksen mukaan arkipäivinä KLO 12

Oripään jäteasema

Jätevedenpuhdistamo, 

Jouhijoentie, Oripää

Puh. 050 569 9440 

Avoinna: KE 15-17

Ekotekotempaus järjestetään vuosittain kevään ja syksyn aikana kaikissa LHJ:n omistajakunnissa. Keräysautoihin otetaan 

maksutta vastaan koti- ja maatalouksien vaaralliset jätteet. Osa kunnista kierretään syksyllä ja osa keväällä. Aikataulun 

ja reitin saa tempauksen aikaan yhtiön kotisivuilta, Ämpäri Ympäri –lehdestä, paikallislehdistä tai soittamalla neuvonta-

numeroon 03 424 2619.

Kierrätyspisteet ovat tarkoitettu kotitalouden hyödynnettäville jätteille: kartonki/pahvi, pakkauslasi, pakkausmuovi, pien-

metalli ja paperi. Kaikki Suomen kierrätyspisteet www.kierratys.info tai kysy lähin neuvonnasta 03 424 2619.

Tutustu pakkausjätteen kierrättämiseen osoitteessa www.rinkiin.fi

Oman turvallisuutesi varmistamiseksi otathan huomioon nämä seikat:

► Käytä käsineitä, peittäviä vaatteita ja suojaavia jalkineita ► Pidä lemmikit autossa mahdollisten lasinsirujen vuoksi

► Noudata ohjeita ja pysy merkityillä alueilla ► Tupakointi on kielletty jäteasemilla

Akaan jäteasema

Hämeentie 521, 37800 Akaa

Puh. 0440 242 655

Avoinna: MA-PE 10-18

Hallavaaran jätekeskus

Luvalahdentie 323, 27710 Köyliö

Puh. vastaanotto 02 5541 922

Avoinna: MA-TO 10-18, PE 8-16

Huittisten jäteasema

Klaavolantie 4, 32710 Huittinen 

(paloaseman vieressä)

Puh. 040 673 1971

Avoinna: MA 12-18, KE 12-18

Kiimassuon jätekeskus

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

Puh. vaaka 03 424 2620

Avoinna: MA-PE KLO 7-18

Jäteasemat

Loimaan jäteasema

Kirveskallio, Myllykyläntie 120 

32200 Loimaa

Puh. 0440 242 654

Avoinna: MA–TI 10–18, KE–TO 

8–16, PE 8–12

Punkalaitumen jäteasema

Yrittäjänkuja 4 

31900 Punkalaidun

Puh. 040 673 1971

Avoinna: TI 12–18, TO 12–18 

Sastamalan jäteasema

Pesurinkatu 179 

38200 Sastamala

Puh. 03 511 5831

Avoinna: MA–PE 11–18

Someron jäteasema

Salontie 91, jätevedenpuhdistamo,

31400 Somero

Puh. 050 586 7878

Avoinna:  MA 12–18, KE 12–18, 

 PE 8–14

Urjalan jäteasema

Järveläntie 30, kunnan varikko, 

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

Toimintaohjeet jäteasemalle

Turvallisuus jäteasemalla

Asema ottaa vastaan

Muut jäteasemat

Kotitalouksien vaarallisten jätteiden 

ja SER-laitteiden vastaanotto.

Vaarallisen jätteen vastaanottopisteet

Vaarallisen jätteen keräystempaus on Ekotekotempaus

► Pakkaa jätteet jo kotona siten, että ne on helppo lajitella asemalla

► Ilmoittaudu jäteasemanhoitajalle ja kerro mitä kuormasi sisältää, maksu määräytyy sen mukaan

► Suorita maksu käteisellä tai pankkikortilla (Punkalaidun AINOASTAAN käteinen)

► Lajittele jätteet omille paikoilleen.

 Keräysvälineiden sijainnit voivat muuttua. Kysy tarvittaessa apua henkilökunnalta

► Poistu ajo-ohjeiden mukaan. Poistuttaessa ei tarvitse ilmoittautua.

Kierrätyspisteet

Ympäristössä.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy | Kiimassuontie 127, 30420 Forssa | (03) 424 2600 | neuvonta@lhj.fi

Kysy muiden jätteiden tuomisesta suoraan jäteasemalta.

• Hyötyjätteet (kartonki, lasi, paperi, metalli, 

 muovipakkaukset ja poistotekstiili) 

• Erityisjätteet (asbestin ja kyllästetyn puun pienerät) 

• Sähkö- ja elektroniikkaromu

• Vaaralliset jätteet
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• Haravointijätteet (EI Somero, Urjala)

• Maa- ja kiviaines (EI Sastamala, Somero, Urjala)

• Risut ja oksat (EI Somero, Urjala)

• Sekajäte



KODIN LAJITTELUOPAS

Kysy lisää:
neuvonta@lhj.fi  tai soita (03) 424 2619

Lajittelupaikka: Kierrätyspiste

Lajittelupaikka: Kierrätyspiste

Lajittelupaikka: Taloyhtiön biojäteastia tai 

kompostori

Lajittelupaikka: Kierräytyspiste

Lajittelupaikka: Jäteasemat, taloyhtiön 

energiajäteastia

Lajittelupaikka: Jäteasema, vaarallisen 

jätteen vastaanottopisteet. Lääkkeet voi 

palauttaa apteekkiin.

METALLI 0¤

PAPERI 0¤

BIOJÄTE

ENERGIAJÄTE

VAARALLINEN JÄTE 0¤

Hyödyntäminen: Keräysmetalli käytetään uusien 

metallituotteiden raaka-aineena.

► Kaikki paistinpannua pienemmät metalliesineet

► Huuhdellut säilyke- ja juomatölkit

► Korkit ja kannet

► Puhdistetut alumiinivuoat ja foliot

► Tyhjät ja kuivat maalipurkit

► Täysin tyhjät spraypullot: ei suhise, ei hölsky

EI
X Isoja metalliesineitä (jäteasemalle)

X Sähkö- ja elektroniikkaromua (jäteasemalle)

Vinkki: Isot metalliset romut maksutta jäteasemalle.

Lajittelupaikka: Kierrätyspiste, pullon-

palautusautomaatti

Lajittelupaikka: Kierrätyspiste

Lajittelupaikka: Kodin tai taloyhtiön 

sekajäteastia

Lajittelupaikka: Jäteasemat, kauppa josta 

laite on ostettu

LASIPAKKAUKSET 0¤

KARTONKI JA PAHVI 0¤

SEKAJÄTE

SÄHKÖ- JA ELEKTRO-
NIIKKAROMU (SER) 0¤

MUOVIPAKKAUKSET 0¤

Hyödyntäminen: Palautuspullot pestään ja käytetään 

uudelleen. Kierrätyslasista saadaan lasipakkauksia, 

lämmöneristeenä käytettävää lasivillaa sekä tienpohjien 

kevytkiviainesta.

► Värilliset ja kirkkaat lasipurkit ja -pullot

EI
X Keramiikkaa, posliinia, savi- tai lasiastioita (sekajäte)

X Kuumuuden kestävää lasia esim. vuoat, kahvipannut, 
 juomalasit, mikron lautaset (sekajäte)

X Ikkunalasia (jäteasemalle) tai peilejä ja auton tuulilaseja 
 (sekajäte)

Vinkki: Etikettejä ja metallikauluksia ei tarvitse poistaa.

Hyödyntäminen: Paperiteollisuus valmistaa kotikeräys-

paperista pääasiassa uutta sanomalehtipaperia.

► Sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, 
 puhelinluettelot

► Kirjekuoret, myös ikkunalliset, piirustus- ja 
 kopiopaperit 

► Pehmeäkantiset kirjat

EI
X Pahvia, kartonkipakkauksia tai ruskeita paperikasseja

X Märkää ja likaista paperia tai muovikasseja ja naruja 
 (energia- tai sekajäte)

Vinkki: Pahvin ruskeat kuidut eivät sovi paperin raaka-aineeksi.

Hyödyntäminen: Keräyspahvista valmistetaan erilaisia

kartonkituotteita, kuten hylsykartonkia.

► Aaltopahvi, pahvilaatikot, ruskea kartonki

► Kartonkitölkit,  muro- ja keksipaketit

► Paperipussit, -kassit ja -säkit 

► Pizzalaatikot ja munankennot

EI
X Pakkauksissa käytettäviä muoveja tai styroxeja

 (muovipakkaukset)

X Märkä tai likainen pahvi

Vinkki: Litistä kartonki- ja pahviroskat niin pieneen tilaan kuin 

saat.

Hyödyntäminen: Biojätteestä valmistetaan biokaasua, 

maanparannusaineita ja kompostimultaa.

► Ruuantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret

► Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen 

► Kananmunankuoret ja kartonkikennot

► Kalojen ja marjojen perkuujätteet

EI
X Muovia tai tekstiiliä (sekajäte)

X Tuhkaa tai imurin pölypusseja (sekajäte)

X Ulosteita tai vaippoja (sekajäte)

X Nestemäisiä jätteitä (pakattuna sekajäte)

X Risut ja oksat

X Säilykkeet pakkauksineen

Vinkki: Pakkaa biojäte paperiin tai ruskeaan biojätepussiin. 

Kompostoriin käyvät myös talouspaperit, servetit ja kukkamullat.

Hyödyntäminen: Sekajäte poltetaan jätevoimaloissa ja 

energia hyödynnetään kaukolämmön- ja sähköntuotan-

nossa.

► Posliini, keramiikka ja lasiastiat

► Hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet

► Kumi, nahka, kengät, PVC-muovi

► Käyttökelvoton tekstiili

► Imurin pölypussit, tupakantumpit, kissanhiekka, 
 terveyssiteet, vaipat ja laastarit 

► Jäähtynyt tuhka tiiviisti pakattuna

► Kartonki, pahvi, biojäte, muovi, metalli ja lasi, jos ei 
 ole lajittelumahdollisuutta

► Jäte, jota ei lajitella eikä kierrätetä erikseen

EI
X Vaarallisia jätteitä

Vinkki: Muovin tai muun kotitalousjätteen polttaminen
aiheuttaa haitallisia päästöjä ja on siksi kotioloissa kiellettyä.

Hyödyntäminen: Energiajätteet poltetaan jätevoi-

maloissa ja energia hyödynnetään kaukolämmön- ja 

sähköntuotannossa.

► Energiajätettä on palava jäte

► Muovit, kuten pakkaukset, kelmut, pussit, kanisterit, 

 suojakalvot ja ämpärit

► Puu, kuten laudat, lastulevy ja vaneri

► Kierrätykseen kelpaamaton paperi ja kartonki

► Käyttökelvoton tekstiili

EI
X PVC-muovia, jota käytetään mm. sähköjohdoissa, 
 viemäriputkissa, lattiamatoissa (sekajäte)

X Biojätettä sisältäviä pakkauksia ja jätteitä

X Kumia tai nahkaa (sekajäte)

        Vinkki: PVC:n tunnistaa merkinnästä >>

Hyödyntäminen: Vanhojen laitteiden sisältämistä 

materiaaleista valmistetaan raaka-aineita teollisuuden 

käyttöön.

► Jääkaapit ja pakastimet, liedet ja pesukoneet

► Televisiot, radiot, stereot, pelikonsolit yms. 
 viihde-elektroniikka 

► Kihartimet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat

► Sähkötoimiset lelut ja urheiluvälineet, sähkötyökalut

► Tietokoneet ja toimistokoneet, puhelimet, vastaajat, 
 valaisimet

Vinkki: ”Serriä” ovat kaikki sähkövirralla toimivat laitteet.

Hyödyntäminen: Kerätyistä muovipakkauksista valmis-

tetaan uusia muovituotteita.

► Muoviset elintarvikepakkaukset kuten jogurttipurkit, voi-

 rasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset

► Pesuaine-, shampoo ja saippuapakkaukset 

► Muovipullot, -kanisterit ja -purkit

► Muovikassit, -pussit ja -kääreet

► Pienet styroxpakkaukset

EI
X Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä

X PVC-muovia tai muoviesineitä

X Öljy- tai torjunta-ainejäämiä sisältäviä pakkauksia

Vinkki: Laita likaiset muovipakkaukset sekajätteeseen.

► Jäteöljyt ja öljynsuodattimet

► Akut ja paristot

► Maalit, liimat ja lakat

► Torjunta-aineet ja myrkyt

► Lääkkeet ja elohopeaa sisältävät mittarit

► Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet

► Loiste- ja energiansäästölamput ehjinä

► Spraymaalit ja painepakkaukset

► Hiuslakat, kynsilakat ja kynsilakanpoistoaine

► Bensiini, tärpätti ja muut liuottimet

Vinkki: Vaarallisen jätteen tunnistaa pakkauksen varoitus-

merkinnästä. Tuo kerralla max. 100 kg, 

(ent. ongelmajäte)


