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AJAN 

JÄTEOPAS

Joulun, vuodenvaihteen ja loppiaisen aiheuttamat muutokset jätteenkeräysaikatauluihin sekä 
toimipisteiden aukioloaikamuutoksiin löydät osoitteesta www.lapeco.fi/ilmoitustaulu

Yleisimpien joulun aikana syntyvien jätteiden vastaanottopaikat:
Pahvia vastaanotetaan ecoASEMILLA. Useilta ecoPISTEILTÄ löytyy keräysväline kartonki- ja  
pahvipakkausjätteelle.

JOULUKALENTERI Kartonkiset kuvakalenterit 
kartonginkeräykseen, suklaakalenterin muovi-
sisus muovinkeräykseen ja kartonkikuori 
kartonginkeräykseen.
JOULUKORTIT ecoPISTEEN paperinkeräykseen.
JOULUKUKAT kompostiin/polttokelpoisen 
jätteen astiaan.
JOULUKUUSI voidaan polttaa pilkottuna ja 
kuivattuna lämmityksen yhteydessä/ecoASEMALLE/
kuljetusyrittäjä kerää astiatyhjennyksen yhteydessä 
(erillinen keräysmaksu). Muovikuuset polttokelpoiseen 
jätteeseen tai askartele oksista vaikkapa joulu- 
kransseja tai muita koristeita!
JOULUVALOT Rikkonaiset kynttiläsarjat, joulu-
valokaapelit ja muutkin sähkölaitteet viedään
sähkölaitekeräykseen ecoASEMALLE.
JOULUKINKKU Luut polttokelpoisen jätteen 
astiaan, lihat kompostiin tai polttokelpoisen 
jätteen astiaan.
KINKUN RASVA jähmetetään ensin kylmässä 
ja sen jälkeen laitetaan kompostiin tai poltto-
kelpoisen jätteen astiaan. Tarkista myös netistä, 
onko lähelläsi erilliskeräystä: 
kinkkutemppu.com
ULKOKYNTTILÄT- JA TUIKKUFOLIOT pienmetallin-
keräykseen ecoPISTEESEEN.

LAATIKKORUOKIEN VUOAT huuhdeltuina eco-
PISTEIDEN metallinkeräykseen.
LAHJANARUT polttokelpoisen jätteen astiaan.
LAHJAPAPERIT polttokelpoisen jätteen astiaan. 
Huom! Lahjapapereita ei saa laittaa paperin-
keräykseen.
MUOVISET PAKKAUKSET JA –PUSSIT kotitalouksien 
muovipakkausten keräykseen tai polttokelpoisen 
jätteen astiaan.
PARISTOT vaarallisen jätteen keräykseen 
ecoASEMALLE/paristojen keräyspisteisiin 
mm. kaupoissa. Muista teipata navat!
PAHVISET PAKKAUSLAATIKOT litistettynä karton-
ginkeräykseen ecoPISTEILLE tai pahvinkeräykseen 
ecoASEMALLE.
PAKKAUSSTYROKSIT kotitalouksien pakkausmuovi-
en keräykseen tai polttokelpoisen jätteen astiaan.
UUDENVUODEN RAKETIT Käytetyt ja jäähtyneet 
raketit ja niiden jäänteet polttokelpoiseen jättee-
seen. HUOM! Palauta toimimattomat ja käyttämät-
tä jääneet raketit ostopaikkaan tai säästä seuraa-
valle vuodelle.
UUDENVUODEN TINAT vaarallisen jätteen 
keräykseen ecoASEMALLE tai ecoKIERROKSELLE.

Asiakaspalvelu I ma-pe 9-15.30 
asiakaspalvelu@lapeco.fi    
     040 351 1771 I lapeco.fi löydät meidät myös somesta!
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Tavaran sijaan voi yllättää antamalla lahjaksi aikaa ja
yhdessäoloa tai palveluksia tai itsetehdyn lahjan:
• lupaus lähimmäiselle hieroa, tehdä ruokaa, siivota jne.
• liput konserttiin, elokuviin, teatteriin jne.
• lupaus mennä läheisen kanssa lenkille, kuntosalille, hiihtämään jne.
• lahjakortti hierontaan, kasvohoitoon, kampaajalle, kuntosalille jne.
• itse neulottu kaulaliina, pipo tai lapaset jne.
• kotona tehty leivonnainen yms.
• itse tehty puutyö, koriste, maalaus jne.

Suosithan ympäristömerkittyjä sekä laadukkaita ja 
pitkäkestoisia tuotteita.
Tarkistathan myös lahjan tarpeellisuuden saajalleen, ethän hanki turhaa tavaraa.
Itse tehty joulukortti ilahduttaa saajaansa. Materiaaleina voi hyödyntää kierrätys- ja  
luonnonmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Sähköinen joulukortti puolestaan ei  
tuota jätettä! Muistathan, että ecoASEMALLA otetaan vastaan mm. joulukuuset ja 
uuden vuoden tinat.

 Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme 
 kuluneesta vuodesta sekä toivotamme kaikille
 RAUHALLISTA JOULUA ja 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Asiakaspalvelu I ma-pe 9-15.30 
asiakaspalvelu@lapeco.fi    
     040 351 1771 I lapeco.fi löydät meidät myös somesta!


