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Asikkala
Heinola
Hollola
Kärkölä
Lahti
Myrskylä
Orimattila
Padasjoki
Pukkila
Sysmä

SISÄLLYSLUETTELO

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue
Palvelut lähellä asukasta
Jäteasemat
Roinaralli
Vaarallisten jätteiden keräyskontit
Apteekit
Metalliromun keräyslavat
Serristoppi
Rinki – ekopisteet
Palvelu- ja lajitteluneuvonta
PHJ - Lavapalvelut
PHJ – Säkkipalvelut
Peräkärry vuokralle
Helppoa asiointia jäteasemalla
Maksaminen ja maksuvälineet
Hinnasto jäteasema PILLERI
Hinnasto muut jäteasemat

Päivitetty 1.1.2019
Pidätämme oikeudet muutoksiin
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PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N TOIMIALUEPALVELUALUEITTAIN
PHJ:n jätehuoltopalvelut ovat kaikkien vakituisten
ja vapaa-ajan asukkaiden käytössä yli kuntarajojen.
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PALVELUT LÄHELLÄ ASUKASTA
Tähän oppaaseen on kerätty Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) tarjoamat
asukaspalvelut yhtiön toimialueeseen kuuluvien 10 kunnan alueella. Palvelut
ovat kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden käytössä yli kuntarajojen.
PHJ hoitaa omistajakuntiensa puolesta jätehuoltopalveluita, joita voivat
käyttää kaikki kotitaloudet riippumatta talouden asukasmäärästä tai
tuotetusta jätemäärästä. Palveluiden perustamis- ja ylläpitokulut rahoitetaan
asuntokohtaisella ekomaksulla, joka on kunnan viranomaisen määräämä ja
perustuu jätelakiin(Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).
Kerran vuodessa
asukaspalvelut:

laskutettavalla

ekomaksulla

PHJ

tarjoaa

seuraavat

• Jäteasemat seitsemällä palvelualueella
• Roinaralli-keräyskierrokset kunnissa (vaaralliset jätteet, metallit ja
sähkölaitteet)
• Vaarallisten jätteiden maksuton vastaanotto
• Puutarhajätteiden maksuton vastaanotto
• Palvelu- ja lajitteluneuvonta
• Osa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta
• Jätelautakunnan toiminta
Ota yhteyttä - kysy lajittelusta!
Palvelunumero 03 871 1710 tai neuvonta@phj.fi

Ajantasaisin tieto: phj.fi ja
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JÄTEASEMAT
Jäteasemat ottavat vastaan joka sortin jätettä:
• 1 m3:n henkilöauto-, peräkärry- tai pakettiautokuormina
• Lahden jäteasema PILLERIllä otetaan vastaan myös yli 1m³:n kuormat
ASIKKALAN JÄTEASEMA
Konkosentie 4, 17200 Vääksy, 044 084 4799
Avoinna arkisin ti ja to klo 12–18, lisäksi huhti-lokakuussa la klo 10–14
HEINOLAN JÄTEASEMA
Pikijärventie 167, 18120 Heinola, 044 373 6026
Avoinna arkisin ma, ke, pe klo 12–18,
lisäksi huhti – lokakuussa parittoman viikon la klo 10–14
HOLLOLAN JÄTEASEMA
Paassillantie 114, 15880 Hollola, 044 373 6025
Avoinna arkisin ma, ke, pe klo 12–18,
lisäksi huhti – lokakuussa parillisen viikon la klo 10–14
LAHDEN JÄTEASEMA PILLERI
Sapelikatu 7, 15160 Lahti, (Kujalan jätekeskus), 044 373 6027
Avoinna arkisin ma-pe 7-20, la klo 10–15
ORIMATTILAN JÄTEASEMA
Topintie 5a, 16300 Orimattila, 050 324 7418
Avoinna arkisin ti ja to klo 12–18, la klo 10–14
PADASJOEN JÄTEASEMA
Taulun teollisuusalue, Sähkötie 5, 17500 Padasjoki, 0500 490 895
Avoinna arkisin ti ja to klo 12–18,lisäksi huhti - lokakuussa la klo 10–14
SYSMÄN JÄTEASEMA
Koskueentie 7C, 19700 Sysmä, 029 029 5150
Avoinna ti ja to klo 12–18, lisäksi huhti - lokakuussa la klo 10–14

Jos ilmoitetulle aukiolopäivälle sattuu pyhäpäivä, ovat jäteasemamme
suljettuina. Poikkeusaukioloajat ovat nähtävillä phj.fi tai Lokki
kalenterissa.
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ROINARALLI
• kiertävä kotitalouksien vaarallisten jätteiden, metalliromun ja
sähkölaitteiden keräys kaikissa PHJ:n toimialueen kunnissa
• katso aikataulut ja pysähtymispaikat: Lokki-kalenteri, phj.fi
tai kierrätys.info

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYSKONTIT
• kotitalouksien vaarallisille jätteille
• kontit palvelevat huoltamon aukioloaikana
• HEINOLA Teboil Heinola,
Vanha Lahdentie 1, 18100 Heinola, 03 715 5996
• KÄRKÖLÄ NESTE Järvelä,
Peltotie 2, 16600 Järvelä, 03 872 760
• LAHTI Neste Hennala,
Hennalankatu 309, 15700 Lahti, 03 734 9705
Keräyskontteihin ei vastaanoteta happoja, ohenteita, liuottimia, pesuaineita,
myrkkyjä, lääkkeitä, ruiskuja, neuloja, kestopuuta, ilotulitteita, patruunoita,
räjähtäviä aineita, nestekaasupulloja tai liikkumavälineiden yli puolen kilon
painoisia litiumakkuja.
Lääkkeet ja neulat otetaan vastaan apteekeissa. Ilotulitteet ja yli puolen
kilon painoiset litiumakut tulee palauttaa niiden myyjälle/maahantuojalle.
Patruunoiden ja räjähtävien aineiden vastaanottoa koskien ota yhteys
poliisiin. Nestekaasupullot otetaan vastaan useissa niiden myyntipisteissä.
Muut kaasupullot ottaa vastaan kaasuntoimittaja. Muut vaaralliset jätteet
otetaan vastaan jäteasemilla ympäri vuoden.

APTEEKIT
Lääkejätteiden maksuton vastaanotto kaikissa toimialueen apteekeissa.
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METALLIROMUN KERÄYSLAVAT
Kotitalouksien romumetallit
• HOLLOLA Hämeenkoski, Varikkotie 2, 16800 Hämeenkoski
• MYRSKYLÄ, Höröläntie 2, 07600 Myrskylä
• ORIMATTILA Artjärvi, Salmelantie 275, 16200 Artjärvi
• PUKKILA, Veteraanitie 11, 07560 Pukkila

SERRISTOPPI
SERRISTOPPI on vastaanottopiste Lahden kauppatorilla huhti-lokakuussa
kuukausimarkkinoiden yhteydessä, joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko
klo 8-15.
Pisteellä vastaanotetaan maksutta kotitalouksien pieniä sähkölaitteita,
loisteputkia, energiansäästölamppuja ja paristoja.

RINKI - EKOPISTEET
Vastuu asukkaiden pakkausjätteiden keräämisestä ja kierrättämisestä kuuluu
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.
Kaikilla Päijät-Hämeessä sijaitsevilla Rinki-ekopisteillä on keräysastiat
kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille. Osalla pisteistä voi kierrättää myös
muovipakkaukset, paperin, hyväkuntoiset vaatteet ja kodin tekstiilit.
Lähimmän Rinki-ekopisteen löydät osoitteesta rinkiin.fi. Asiakaspalvelu
kotitalouksille arkisin klo 7-21 ja la klo 9-18 numerossa 0800 133 888
(maksuton), asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

PALVELU- JA LAJITTELUNEUVONTA
Palvelunumero 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9 - 15: neuvontaa asukkaille
koskien kotitalouksien jätelajittelua, jätehuoltopalveluita ja ekomaksua sekä
yrityksille koskien jätteiden vastaanottopalveluita ja laskutusta
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PHJ - LAVAPALVELUT
Jätelava tarpeen mukaan kerrostaloille, rivitaloille, omakotitaloille
• rakennus- ja remonttijätteille
• risu- ja haravointijätteille
• kuolinpesä- ja muuttojätteille
• piha- ja siivoustalkoisiin
• varastotilojen tyhjennyksiin taloyhtiöille
Lavapalvelun kokonaishinta muodostuu jätteenkäsittelymaksusta,
lavavuokrasta ja kuljetusmaksusta. (Hinta sisältää lavan toimituksen, noudon
ja tyhjennyksen Kujalan jätekeskuksessa).
Kysy lisätietoja palvelunumerostamme 03 871 1710 tai palvelut@phj.fi.

PHJ - SÄKKIPALVELUT
Tilavuudeltaan 1m3 kokoinen säkki, jossa nostolenkit
• vaivattomampi kuin peräkärryllä kuljettaminen
• edullisempi kuin jätelava
• mahtuu pieniin pihoihin
• samalla voidaan noutaa isoja huonekaluja
Haravointijätteille, risuille, energiajätteelle, sekajätteelle, puujätteelle,
betoni- ja tiilijätteelle, rakennusjätteelle, metallijätteelle
Kysy lisätietoja palvelunumerostamme 03 871 1710 tai palvelut@phj.fi.

PERÄKÄRRY VUOKRALLE
Peräkärry on vuokrattavissa Lahden jäteasema PILLERIltä 20 €/vrk.
Tiedustelut 044 373 6027.
Myös hanskoja ja jätesäkkejä on myynnissä Lahden jäteasema PILLERILLÄ.
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HELPPOA ASIOINTIA JÄTEASEMALLA
• varmista jäteaseman aukioloaika ennen kuin lähdet liikkeelle,
esim. Lokki–kalenterista tai osoitteista phj.fi tai kierrätys.info
• ilmoittaudu tullessasi jäteasemanhoitajalle
• suorita maksu, jos jäte on maksullista (ks. hinnasto sivuilla 18 ja 19)
• vastaanottomaksu määräytyy jätekuorman tilavuuden mukaan
• lajittele itse jätteet merkityille jätelavoille ja –astioihin opasteiden
mukaisesti
• pyydä tarvittaessa apua henkilökunnalta
• älä tupakoi
• pidä lapset ja lemmikkieläimet autossa
Jäteasemat on tarkoitettu satunnaisesti syntyvälle jätteelle.
Päivittäisjätteen osalta jokaisen asuinkiinteistön tulee kuulua järjestettyyn
jätteenkuljetukseen.

MAKSAMINEN JA MAKSUVÄLINEET
• pankkikortti, luottokortti, käteinen raha
Vakituiset yritysasiakkaat voivat tehdä PHJ:n kanssa tiliasiakassopimuksen.
Tiliasiakassopimuslomakkeen saa Kujalan jätekeskuksesta tai phj.fi.
Jäteasemien käteis- ja korttimaksu on jätemaksu. Jätemaksu on julkisoikeudellinen kunnan jätehuoltoviranomaisen määräämä jätelakiin (Jätel 646/2011,
luku 9, jätehuollon maksut) perustuva maksu. Jätehuoltoviranomaisena toimiva Päijät-Hämeen jätelautakunta on 22.11.2018 hyväksynyt jätetaksan, jossa
määriteltiin jätemaksun perusteet ja suuruus. Hinnasto on nähtävissä
osoitteessa phj.fi.
Maksuvelvollisella on oikeus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta tehdä
kirjallinen muistutus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle.
Päijät-Hämeen jätelautakunta, Askonkatu 2, 15100 Lahti,
jatelautakunta@lahti.fi, puh. 044 416 4352
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JÄTEASEMA PILLERI, LAHTI, KUJALANJÄTEKESKUS
Henkilöauto-, peräkärry- tai pakettiautokuormat, myös yli 1 m3:n kuormat.

JÄTELAJI

HINTA€SIS. ALV 24%

Haravointijäte, ajo vaa’an ohi
Risut, ajo vaa’an ohi

maksutta, ei määrärajoitusta
maksutta, ei määrärajoitusta

Kartonki
Kestopuu; kotitaloudet
Lasi pakkausjäte
Metalli
Paperi
Puu
Renkaat, vanteelliset/vanteettomat
Sähkölaitteet; kotitaloudet
Vaaralliset jätteet; kotitaloudet
*)Vaaralliset jätteet; yritykset

maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta 1-3 kpl laitetta/tuoja
maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi
vaarallisten jätteiden hinnaston mukaan

Energiajäte
Sekajäte

8 €/1m3
11 €/200l, 30 €/1m3

Betoni- ja tiilijäte
*)Erityisjäte, pienerä jäteasemalle

7,01 €/1m3
31,00 €/1m3

Hävitysmaksu vaarallista jätettä sisältäneille astioille, 200 litraa tynnyrit, kpl
Jauhesammuttimet
Kannot
Kattohuopa
Kipsilevyt
Purkulasi
Tietosuojapaperi, 40 litraa
Tietosuojapaperi, 200 litraa
Tietosuojapaperin tuhoamistodistus
Ylijäämämaat, enintään 1 m3

34,72 €/kpl

esim. asbesti, kuolleet pieneläimet, grillirasvat

15,00 €/kpl
7,01€/1m3
10,01 €/200l, 27,01 €/1m3
10,01 €/200l, 27,01 €/1m3
10,01 €/200l, 27,01 €/1m3
15,00 €
40,00 €
10,01 €/kpl
7,01 €/1m3

Hinnastossa on merkitty *) merkinnällä ne jätelajit, joista edellytetään yrityksiltä
siirtokirja. Kotitalouksien ei tarvitse täyttää siirtokirjaa tuomistaan jätteistä.
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JÄTEASEMAT

ASIKKALA, HEINOLA, HOLLOLA, ORIMATTILA, PADASJOKI, SYSMÄ
1 m3:n henkilöauto-, peräkärry- tai pakettiautokuormat, isommat erät Kujalan
jätekeskukseen. Yritysten tulee täyttää siirtokirja vaarallisista jätteistä.

JÄTELAJI

HINTA € SIS. ALV 24%

Haravointijäte

Heinola, Hollola: maksutta ympäri
vuoden, ei määrärajoitusta.
Asikkala, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
alle 1 m3 maksutta ympäri vuoden.
Heinola, Hollola, Sysmä: maksutta
ympäri vuoden, ei määrärajoitusta.
Asikkala, Orimattila, Padasjoki: alle
1m3 maksutta ympäri vuoden.
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta 1-3 kpl laitetta/tuoja
maksutta 50 kg ja 50 l/talous/vuosi
8 €/1m3
11 €/200 litraa, 30 € /1m3
7,01 €/1m3

Risut

Kartonki
Kestopuu; kotitaloudet
Lasi pakkausjäte
Metalli
Paperi
Puu
Renkaat, vanteelliset/vanteettomat
Sähkölaitteet; kotitaloudet
Vaaralliset jätteet; kotitaloudet
Energiajäte
Sekajäte
Betoni- ja tiilijäte
(vastaanotto: Asikkala, Heinola, Hollola, Sysmä)

31,00 €/1m3

*)Erityisjäte, pienerä jäteasemalle
esim. asbesti, kuolleet pieneläimet, grillirasvat

Hävitysmaksu vaarallista jätettä sisältäneille astioille, 200 litraa tynnyrit, kpl
Jauhesammuttimet
Kannot(vastaanotto: Asikkala, Heinola)
Kattohuopa
Kipsilevyt
Tietosuojapaperi, 40 litraa
Tietosuojapaperi, 200 litraa
Tietosuojapaperin tuhoamistodistus
Ylijäämämaat enintään 1 m3

34,72 €/kpl
15,00 €/kpl
7,01 €/1m3
10,01 €/200 l, 27,01 €/1m3
10,01 €/200 l, 27,01 €/1m3
15,00 €
40,00 €
10,01 €/kpl
7,01 €/1m3

(vastaanotto: Asikkala, Heinola, Hollola)
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phj.fi
jätteen vastaanotto

